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Visi Kviečiami ik vieną troškimą: 
šauksmas pakiltų

rašo “Pravda”

Kari randasi patogi

:kan- 
mva- 
nng,

| 489 Grand Street
s Aarti Uniai

£ D. Whitecavage,

žiai ir būsimos 
s mus laimingiau- 
’ngųjų žmonėmis, 
a gyvenę per am- 
nes mes regėjome

Šiuo metu visoje Ameriko
je vyksta BALF piniginis va-1

'Didelis Karo Pavojus
__________

jus!JVajl>Uiečiami'd"aly- Motei VS rinkimuos L PARYŽIUS. - Jungtinių laikymą tuo būdu krašto nuo- 
vauti visi lietuviai ir lietuvių j7lOlCI XS 1 ’nKimilOSe Tautų posėdyje Bevinas pa- Ratinio pavojaus padėtyje.
tremtinių draugai. Nuo va-1 
jaus pasisekimo pareis BALF 
galimybė tremtinius gelbėti. 
Kiekvienas BALF skyrius,! 
kiekviena draugija, kiekvie- • 
nas lietuvis ir mūs tautos 
draugas kviečiamas pats va
juje dalyvauti, ne vien savo 
auka, bet paraginkit ir kitus 
aukoti. Skyriai prašomi savo 
kolonijoj suorganizuoti šito 
BALF vajaus komitetus, 
darbą įtraukite visus. 1 
nuo vajaus pasisekimo par-' 
eis tremtiniams šalpa, imig- : 
racijos darbai ir visa BALF 
veikla. »

Į vajaus komitetus mėgin
kite įtraukti ir, gabius kita
taučius, jau parodžiusius ga

sakė labai griežtą kalbą, ku- Dėl Graikijos Bevinas pasa- 
rioje visu atvirumu kalbėjo Į kė, kad “mes žinome puikiai, 
apie Sovietus. ko siekia Rusija tame žaidi-

—Jeigu pasaulyje užsi- me, kurį ji surežisavo Grai- 
liepsnos naujas karas — pra- kijoje.”
dėjo Bevinas — tai atsako- _Įr kad būtų atstatytas 
niybė už tai kris Sovietų Są- mūsų pašlijęs pasitikėjimas 
jungai ir tiktai jai. Prašau, gov. Sąjunga, reikalinga dar- 

jbet gi įsidėmėti — tęsė to- į bai, 0 ne žodžiai — pasakė
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PARDUODAMA
Gerl, pigūs, patogūs namai Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko prašo. 
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Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. E
Tel. GL 5-7285 1
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Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na-, 

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(Insurance), malonėkite kreiptis ie-, 
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus-
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paskutinė. Štai 
liną Kuconytė 

iomis dienomis 
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vaitės teka sau 
ų ir baigta!
visai gražu, jei 
dalio pusė...
pauda, kad mi- 
nslow vedė Pau-

4 valandų po 
buvo suteiktas 
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Dabar štai at- 
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Res. VI 7-2#Mi‘ įįūtė”... Ne mū- 
įalykas spręsti, 
1 vardui gauti 
askubėjo... 
tuvaičių garbė 
1 milijonieriais 

1 iškilo, ne visai 
J čia yra su mo- 
tštybėmis?...
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ybę savo drau- 
jiešą. Tas mū- 
lis” atėjo ne
to bilieto ir vi- 
iip matote, tas 
buvo lietus.
to, vistiek bū
rys mūsų drau- 
rko, lietaus iš- 
ho sau alaus 
Įtogę ir pasili
pai ligi pasku- 
Įo.
Ino 16 ligi 60 
t šoko salėje 
lulkės rūko...
b puiku. Vi
lams ir sve- 
Į lietui, įrašo- 
■unpą, bet šir-

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS PREZ. TRUMANĄ

Žiūrint iš kairės dešinėn: Leonardas Šimutis — ALT 
prezidentas; Mikas Vaidyla — iždininkas; adv. Jonas J. Gri
galius — vice prezidentas; Povilas Dargis — politinės ko-1 bumo vajus sėkmingai ruoš- 
misijos narys; dr. Pijus Grigaitis — sekretorius. Vidury ti Patarimų, informacijų, 
sėdi pats U. S. prezidentas Harry S. Truman. kalbėtojų, vajaus literatūros

~ --- ------------- ----- ---------- prašome kreiptis į BALF
Centrą: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Tel. EV 7-1422—7-1423.

TRIUKŠMINGI POSĖDŽIAI PARYŽIUJE
Jau pirmąją savaitę prasi- Amerikos žurnalistų žo- 

dėjusiame trečiajame UN^žiais — Višinskis debatų 
pilnaties suvažiavime paaiš
kėjo, kad mažai yra belikę 
vilties taikiu būdu susitarti 
dėl taikos įgyvendinimo ir 
išlaikymo pasaulyje.

Tiesa, Marshalas savo kal
boje bandė surasti ramų ir 
taikų toną, tačiau Sov. Są
jungos atstovas Višinskis, 
kaip įprasta, tą patį Mar- 
shalą ir JAV išplūdo.

Višinskio kalba
Jo kalba buvo ne kas kita, 

kaip tiktai bolševikiškai pro- 
kuroriškas UN programos 
puolimas ir jos kritika, nes 
per visą 50 min. jis nesurado 
nė vieno teigiamo žodžio, kal
bant apie UN ir ypačiai Va
karų alijantus.

Visų pirma Višinskis, prie
šingai tiesai, tvirtino, kad 
taikos sargyboje esanti... So
vietų Sąjunga! JAV politika, 
anot Višinskio, paskutiniuo
ju metu iš taikos politikos 
yra radikaliai pasikeitusi į jomis jie ten naudojasi. Kai 
karo, agresijos ir ekspansi- Į be jokios rimtesnės organi- 
jos politiką. Jos svarbiausias zacijos buvo sušauktas anti

komunistinis mitingas Berly
ne, tai toji minia spontaniš
kai užtvino miestą, sudary
dama tarp 200-300,000 žmo
nių. Tuo tarpu kai anksty
vesniuose savo demonstraci
jose komunistai milijoninia
me Berlyno mieste tegalėjo 
surinkti vos po 10-20 tūks
tančių.

Nežiūrint to, visus tuos, 
tuos, kurie demonstravo prieš 
— jie išvadino “fašistiniais 
chuliganais”...

Tuo būdu pagal bolševikus, 
išeina, kad Berlyne gyvena 
90% chuliganų ir tik vienas 
kitas nuošimtis padorių žmo
nių — ir tie padorūs žmonės 
nių —ir tie “padorūs žmonės” 
yra komunistai... O tie vi
si “padorieji” komunistai 
nieko kito ir nedaro, kaip tik 
kelia riaušes, šaudo žmones 
ir yra patys tokie, kokiais ki
tus vadina...

tikslas — atominis karas 
prieš Sov. Sąjungą. JAV ne 
tik pačios ruošiasi karui, bet 
kursto kitus ir savo ginklais 
busimajam karui aprūpina 
visą Vakarų Europą. Višins
kis brutaliai puolė JAV karo 
ministerį James Forrestal, 
kuris esą turįs sudaręs Mas
kvos, Leningrado, Kijevo, 
Charkovo ir Odesos puolimo 
planus. Be to, Višinskis pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
dėl sudarytosios penkių Eu
ropos Valstybių gynimosi su
tarties. ši sutartis esąs 
žingsnis į karą. Nepaminėjo 
Višinskis tik savo karo su
tarčių su Balkanų valstybė
mis ir visu sovietiniu bloku...

Pabaigoje propagandos 
tikslu jis padarė UN pilna
ties posėdžiui sekančius pa
siūlymus:

1. Pavesti penkioms didžio
sioms valstybėms vienu treč
daliu nusiginkluoti;

2. priimt rezoliuciją, kuria 
būtų griežtai uždrausta var
toti atominius ginklus;

3. įsteigti prie Saugumo 
Tarybos specialią komisiją, 
kuri prižiūrėtų nusiginklavi
mo ir atominių ginklų panai
kinimo vykdymą.

Višinskio kalbą lydėjo ap
lodismentais Sov. Sąjungos 
satelitų atstovai ir... Angli
jos generolas Me Nil. 
klaustas, kodėl jis ploja 
šinskiui, Me Nil atsakė: 
nuoširdumo”..

Pa
vi
rš

metu sugriausdavo, lyg so
vietų tautos teismo prokuro
ras, ko pasėkoje, mūsų gen. 
Marshalas turėdavo “nejučio
mis” pro ausis praleisti visą 
nemalonių žodžių puolimo 
ugnį. Višinskis kiekvieną 
kartą rasdavo reikalo pami
nėti, kad JAV buvo visada 
užpuolikų valstybė, kurios 
imperialistinė ekspansijos po
litika jau po šio karo šimtus 
milijonų žmonių pavertė ver
gais, o daugelį kraštų prive
dė prie nusigyvenimo ir skur
do.

Kaip nuostabiai visi tie Vi
šinskio žodžiai tinka jo pa
ties atstovaujamam kraštui...

• *>*>lianai ...

Rusai Berlyne gavo viešai 
pamatyti, kokiomis simpati-

—New Yorko milijonie
riaus, Murray, 19 metų duk
tė, stoja viennuolynan.

Mandagumas — vienintelis 
pinigas, kuris yra imamas vi
sam pasauly.

Dėl to ašaros sūrios, 
sūru tam, kas verkia.

kad

Šią vasarą sukako šimtas 
metų nuo pirmo moterų sei- 

j mo, kuris buvo laikytas Se
neca Falls, New Yorko vals
tijoj, reikalaujant lygių tei
sių moterims ir teisės balsuo
ti. Ne tik vyrai, bet ir mote
rys iš tų “lygių teisių” ko
votojų tada juokėsi. Pačios ’ liau Bevinas, žvelgdamas į I 
moterys tik’^o, kad moters Višinskį, — kad Anglija gin- 
vieta yra namuose ir jų įsiki- sis prieš sovietų ataką. Visu 

Tik Šimas į politiką sunaikins jų, iškilmingumu aš čia jums pa- 
moteriškumą ir suardys na-1 reiškiu, kad jeigu atominio 

karo baisumai galų gale bus 
nukreipti į mus, tai atsako
mybę už tai neš tiktai vie
na vienintelė valdžia: tai So
vietų Sąjunga.

—Jeigu mums čionai—tę
sė Bevinas — nepavyks kar
tą ant visados išrišti kon
flikto tarp Rytų ir Vakarų, 
tai visai Jungtinių Tautų or
ganizacijai ateis galas.

Apie Sovietų Rusiją Bevi-

—Alaskos gubernatorius 
pageidavo, kad dalis į USA 
atvykstančių DP apsigyven
tų Alaskoje, kur jiems bus 
daug laisvės ir galės sau rau
ti kelmus ir steigti ūkius...

—Graikijoje sužeistas su
kilėlių vadas, gėnerolas Mar
kos. Jis gydomas vienoje Al
banijos ligoninėje.

—Policija suėmė tūlą W. 
J. McArdle, iš Dorchesterio, 
kuris apsirengęs dvasiškio 
rūbais, pavogė ir pardavė 3 
automobilius per vieną die
ną.

—Brazilijoje sudegė upės 
garlaivis. Iš 100 jame buvu
sių keleivių tik 7 išsigelbėjo.

—Ir kad būtų atstatytas

į mus. Kovotojos bet gi tvirtai 
laikėsi savo nusistatymo.

Jau 1869 metais Wyoming 
valstija suteikė pilnas teises 
moterims. Tai buvo pirma 
valstija, kuri tai padarė. Ki
tos valstijos netrukus irgi 
davė moterims pilnas balsa
vimo teises. Moterų lygių tei
sių priedas buvo pasiūlytas 
Kongresui 1878 m., bet tik 
rugpiūčio 26 d., 1920 m. jis 
tapo dalis Konstitucijos, kai
po devynioliktas priedas.

Kasmet balsuojančių mo
terų skaičius vis didėja, ir 
šiandien apskaičiuojama, 
kad moterų daugiau balsuo
ja, negu vyrų. Jungt. Valst. 
Cenzo Biuras praneša, kad iš 
94,641,000 piliečių, kurie tu
rės teisę balsuoti prezidenti
niuose rinkimuose, šiemet 
48,155,000 bus moterys ir 46,- 
860,000 vyrai.

Bevinas.
Per kelis kartus Bevinas 

savo kalboje kreipėsi tiesiai 
į Višinskį, cituodamas Leniną 
ir statydamas klausimus bol
ševikinės Rusijos atstovui, 
kurios tikslas žodžiuose tai
ka, o veiksmuose agresija, 
destruktyviškumas ir sieki
mas užvaldyti visą pasaulį.

Soviety šnipai

Kongreso komisija, 
žinome, veda tardymą

kaip 
Rusi- 
karo

(CCPR)

—Berlyne, amerikiečių zo
noje, sugriuvo teatras Pam- 
let, kuriame filmos žiūrėjo 
400 žmonių. Yra daug aukų.

—Korėjoje įvyko traukinių 
katastrofa, kurios metu žuvo 
apie 40 amerikiečių kareivių 
ir apie 60 buvo sužeista.

ITALAI NORI EMIGRUOT
Italijos vyirausybei daug 

susirūpinimo kelia savo gy
ventojų išmaitinimas.

Italijos teritorijoje, kuri 
užima žemės plotą mažesnį, 
negu Kalifornijos štatas, ir 
turi daug nedirbamos arba 
mažai derlingos žemės, susi
grūdę gyvena apie 45 milijo
nai gyventojų. Be to kas me
tai žmonių prieauglis puse 
milijono didėja. Taigi nenuo
stabu, kad vyriausybė daro 
pastangų gyventojų pertek
lių kur nors išemigruoti.

Italijos premjeras De Gas- 
peri tuo reikalu ilgai kalbė
josi su Romoje dabar vie
šinčiu New Yorko Darbo 
komisionieriu Corsi. Corsi 
būk pažadėjęs pasitarti su 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybe,-kad būtų palengvintos 
sąlygos italų imigracijai į šį 
kraštą.

Be to De Gasperi pareiškė 
komisionieriui Corsi. jog 
daug italų galėtų išvykti į 
Pietų Ameriką ir apie 20,000 
kas metai sutinka priimti 
Australija. Tačiau dėl trans
porto stokos nėra galimybės 
tuos emigrantus ten pervežti. 
Taigi Italija norėtų pasisko
linti iš Amerikos keletą “Vic
tory” transporto laivų.

Kaip žinoma, daug savo 
laivų Italija neteko pereita
me kare, o kitus turėjusi ati
duoti Rusijai, kaip karo kon
tribuciją.

BALFO SEIMAS
BALF skyriai šaukite su

sirinkimus, išrinkite delega
tus, po 1 nuo 25 narių ir siųs
kite į Jūsų organizacijos sei
mą.

Seimas įvyks Hotel Morri
son, prie Clark ir Madison 
Sts., spalių 15 d., nuo 2 vai. 
popiet iki 6 vai. vakaro. Ant 
rytojaus, spalių 16 d. posė
džiai prasidės 9 vai. ir tęsis 
iki 5 vai. popiet.

Po seimui, spalių 16 d., 8 
vai. vakare, tam pačiam vieš
buty, bus bankietas, kuria
me visi prašomi dalyvauti.

Kiekvienam skyriui Cent
ras yra pasiuntęs mandatų 
blankų. Kam jų neišteko, 
kreipkitės į BALF Centrą, 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Vieną mandato kopiją 
siųskite Centrui, kitą įteiki
te delegatui. Į seimą kviečia
mi svečiai ir draugijų atsto
vai.

Greitesnis už 
Garsą

Amerikoje yra bandomas 
naujo tipo lėktuvas, kuris į 
valandą nuskrenda 1,000 an
gliškų mylių. Tokiu būdu jis 
yra daug greitesnis, negu 
garso sklidimas.

Pereito karo metu grei
čiausias lėktuvas į' valandą 
nuskrisdavo tik apie 400 my
lių.

nas pareiškė, kad “Valstybė, jOg šnipU) kurie laike 
kurią čia atstovauja p. Vi- čia laisvai veikė ir Maskvai 
šinskis, yra mums visiems,1 pra.nešinėjo šio krašto kariš- 
ir to niekas ginčyti negali, kas pasiaptis.
kaip uždengta knyga,” kurios Kadangi tie šnipai buvo 
turinys nežinomas ir slepia-, įsiskverbę į šio krašto val- 
mas.

Svarbiausia priežastis dėl 
kurios nevyksta UN organi
zacijos darbas yra tas, kad 
Sovietų Sąjunga visuose 
svarbiausiuose klausimuose 
atsisako skaitytis su daugu
mos nutarimais.

—Visa bėda yra tame — 
sakė Bevinas, — kad jų dar
bai yra visai priešingi žo
džiams.

Jeigu Sovietų Sąjunga ga
rantuoti savo teritorijos 
saugumui naudojasi svetimų 
valstybių teritorijomis kaip 
platforma, iš kurios galėtų 
vykdyti užpuolimą prieš mus, 
mes to nepakęsime — pasakė 
Bevinas.

Bevinas priminė rusų nuo
latinį spaudimą į Turkiją ir

svarbiausia, kaip tar- 
parodė, kad apie tų 

veiklą Washingt ' as

džios viršūnes, nuo jų neiš
sisaugojo nė slaptai daromi 
atominės bombos Tyrinėji
mai.

I Kas 
. dymas 
šnipų
žinojo, bet nieko nedarė jiems 
sutrukdyti, net, atžagariai, 
kai kuriuos šnipus protega
vo. Taip, pavyzdžiui, visų 
šnipų vadą, Artūrą Adams, 
kurio visa policija ieško ir 
negali surasti, FBI agentai 
buvo net 3 kartus areštavę, 
bet iš State Departamento 
gavę įsakymą jį paleisti.

—New Yorko Prekybos 
laivyno tarnautojai žada iš
eiti streikan, jei nebus išpil
dyti jų reikalavimai.

KAS NAUJO ŠLį SAVAITĘ
• Rusai propagandos sumetimais pasiūlė amerikie

čiams atitraukti savo kariuomenę iš Korėjos, žadėdami pa
tys pasitraukti. Ištikrųjų gi, Sovietai netik patys stiprina
si, bet ginkluoja ir vietos komunistų gaujas.

• Kominformas turėjo šiomis dienomis visų komunis
tinių lyderių suvažiavimą Krime. Yra davinių, kad jame 
dalyvavo iš Čekoslovakijos Gottwald, iš Rumunijos — Anna 
Pauker, iš Bulgarijos G. Dimitrov ir visa eilė kitų stambių 
Maskvos agentų iš įvairių kraštų. Galimas dalykas, kad 
ten yra nuvykęs ir diktatorius Stalinas.

• Sovietų priešlėktuvinė artilerija vėl apšaudė Vaka
rų Sąjungininkų oro koridorių. Sviediniai sproginėjo vos už 
keliolikos pėdų nuo amerikiečių oro transporto lėktuvų. 
Apie “oro pratimus” sovietai pranešė amerikiečiams tik 1 
valanda po to, kai patrankos jau vykdė apšaudymus.

• Lenkų karo attche Washingtone gen. Modelski at
sisakė grįžti į Varšuvą ir pareiškė, kad dabartinė Lenkijos 
kariuomenė yra aklas Sovietų štabo įrankis, kontroliuoja
mas rusų karininkų ir generolų.

• Šveicarų laikraštis “Baseler Nachrichten” praneša, 
kad Baltijos kraštus bolševikai sulygino savo skurdu su So
vietų Sąjunga. Laikraštis pažymi, kad šie kraštai nepri
klausomybės laikotarpy gyveno pertekliuose.

• Sovietai uždraudė savo zonoje vakarų sąjungininkų 
spaudą. Amerikiečiai atsakydami į tą uždraudimą, taip gi 
uždraudė įvežti į savo zoną rytų Vokietijoj gaminamus 
spausdintus.

• Austrijoje, Vienoj, sovietų politinė policija vykdo 
aukštų sovietų karininkų lojalumo patikrinimą. Keli gene
rolai suimti už jų “palankumą Austrijos valdžiai ir drau
gystę su buržuazinės valdžios žmonėmis.”

• Argentinoje skelbiama, kad esąs susektas sąmoks
las nužudyti prezidentą Peroną ir jo žmoną Eva Duarte de 
Peron. Ryšy su tuo įvyko Buenos Airese milžiniškas mitin
gas, kuriame esą dalyvavę apie 1 00,000 žmonių. Rašoma, 
kad sąmokslą organizavęs tūlas amerikietis Griffith, bet 
Griffith tą griežtai neigia.

• Anglija stiprina savo oro ir jūrų laivyną ir pagyvi
no kovinių verbavimo akciją. Sakoma, kad anglų armija 
greit turėsianti 825,000 kareivių. Tuo tarpu Rusija jų turi 
virš 4 milijonų, o karo metu galėtų tuoj pastatyti 10 mili
jonų armiją. Ministeris Cripps nemanąs, kad karas bus 
areit. bet sako “nelaimės visada gali įvykti”...

—20 milijonų Prancūzijos 
darbininkų gavo 15 r'< algų 
pakėlimą.

—Už komunistinį veikimą 
pradėta tardyti New Yrorko 
Mokytojų Unijos personalas.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SENŲJŲ IR NAUJŲJŲ SANTYKIAI
Daug širdies parodė mūsų senieji lietuviai amerikie

čiai savo broliams tremtyje. Jie siuntė giminėms, pažįsta
miems ir net nepažįstamiems labai daug afideivitų. Įvairius 
su tuo susijusius gausius formalumus jie pildė nuostabiu 
kantrumu ir užsispyrimu. Maža to, jie siuntė nesuskaito
mus siuntinėlius neretai visiškai net nepažįstamiems žmo
nėms. Jie sutvėrė BALF ir jam sunešė kalnus drabužių, 
kurie visi buvo išsiųsti tremtiniams.

Dabar vėl iš visų pusių plaukia darbo ir buto garanti
jos. Tegu jos ir nėra savo skaičiumi visiškai pakankamos 
bet vis dėl to jų yra apsčiai. Yra tautiečių, kurie patys vie
ni yra davę po 50 ir daugiau tokių garantijų. Visa tai, ži
noma, yra labai gražu ir kelia tikrą pasigerėjimą.

Bet be visų tų skaitlingų, puikių pliusų, yra tam tikrų 
ir minusų, kurie įneša kai kurių nesklandumų.

Visų pirma pažymėtina kai kurių mūsiškių baimė duo
ti garantijas, bijant, kad atvykę DP nesudarytų jiems naš
tos. Ar verta to bijoti? Atrodo, — jokiu būdu ne! Visi at
vykusieji dirbs ir sau duoną ir pragyvenimą užsidirbs pa
tys, o už suteiktą pastogę ne tik bus dėkingi, bet ir atsi
lygins.

Yra blogos valios žmonių, kurie kursto neduoti garan
tijų, tvirtindami, kad DP esą bijo darbo. Būkime nuošir
dūs ir pasakykime: kiek čia atvažiavusių ligi šiol DP gy
vena be darbo?

Kaip tik atvažiavusių pirmas rūpestis visada būna.— 
darbas ir tą rūpestį jie išsprendžia, griebdamiesi bet kokio 
darbo. Mūsų diplomuotieji, universitetus baigę žmonės, il
gą metų eilę praleidę pasiruošimui ir studijoms savo spe
cialybėse, dirba šiandien kantriai siuvėjų šapose, fabri
kuose prie staklių ir bet kurį kitą darbą.

Visiškai nereikėtų pavydėti, jei kuriam iš mūsų tau
tiečių pavyksta gauti darbo mokyklose ir profesūroje; vi
sa tai tik kelia garbę lietuviams ir atkovoja naujas, gar
bingas pozicijas mūsų tautiečiams Amerikoje.

Visiškai natūralu, jei DP stengiasi gauti geriau apmo
kamo, jiems labiau pakeliamo darbo. Juk mūsų liaudies 
priežodis visai teisingai sako, kad “žuvis 1 
žmogus — kur geriau.”

Skaudžiausia bet gi, kas ardo senų ir naujų santykius, 
tai bene bus tas, kad naujai atvykę, jausdami Lietuvai la
bai didelį sentimentą, gal kartais kiek peraštrokai ir be 
reikalo pakritikuoja Amerikos galvojimo stilių, papročius 
ir žmones. Tas viskas tikrai labai erzina ir pykdo senuosius.!

Atrodo, betgi, kad ši nesklandumo priežastis nesunkiai 
yra pašalinama. Senieij turėtų! atminti, kaip jie patys savo 
pirmose dienose Amerikoje sunkiai begalėjo priprasti prie 
naujos aplinkos.

Naujieji gi turėtų įsidėmėti, kad jie atvažiuoja į kraš
tą, kuris jiems duoda laisvę, duoną, darbą ir saugumą. Dė
kingumas, atrodo, turėtų turėti pirmenybę prieš visoke
riopą kritiką. Pagaliau tas, kuris mato Amerikos silpną
sias puses, tegu būna objektyvus ir teįvertina visa tai, 
kas čia vis dėlto yra nuostabiai puikaus... Ir tada bus leng
va susitarti.

Taigi, kalbėdami apie jaunųjų ir senųjų amerikiečių 
santykius, neimkime juos pertragiškai, nes čia jokios tra
gedijos nėra. Pasistenkime išlyginti tik nežymius nesklan
dumus ir amerikoniškoji Lietuva stiprės naujomis jėgo
mis, susiliedama į vieną tvirtą lietuvišką kovos frontą, ku
ris šiandien yra vienintelis laisvame pasauly, į kurį sudė
tos Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo viltys.

Siūbuojahtieji rugių laukai ir Impilties piliakalnis 
Žemaitijoje, prie Šventosios upės. Šis piliakalnis buvo tyri
nėtas Lietuvos Muziejaus vadovo gen. V. Nagevičiaus ir 
ten buvo atrasta daug dalykų, kurie liudija Lietuvos pra
eities gyvenimą.

Pranys Alšė

KALBĖKIM IR MES APIE POLITIKU
(Vietoj feljetono)

kurią keturių didžiųjų at
stovų automobiliai galėtų va
žiuoti į sutartus rūmus tar
tis prie bendrojo stalo. Va
karų trijulės pasiuntiniai 10 
kartų kartojamai “reikalavo” 
tučtuojau panaikinti rusų 
blokadą iki bus pradėti pasi
tarimai dėl visos Vokietijos 
sutvarkymo. Išdidžiai ir ra
miai sėdėdami ant tos bloka
dos tvorų, rusai be jokio rei
kalavimo atsako: “Pirma įsi
leiskite sovietinius pinigus 
po visą Berlyno miestą, tai 
tik tuomet kalbėsime apie 
blokados vartų atkėlimą.” 

Kur to viso paslaptis?— 
Visai “paprastas dalykas”: 

rusai galėtų tik nustumti už
tvarus ir leisti vakarinius 
traukinius į Berlyną. Tačiau 
kieno pinigai šiugždės visų 
berlyniečių rankose, tas val
dys ir visą ekonominį to 
miesto gyvenimą.

Gaunamas toks bendras 
įspūdis. Įsiutęs rusas šoka

’'komunistišką “prisiadušką.” 
Vakariečiai neploja, tik rau- 
kiasi. Vokiečiai nustebę ir su 
baime seka, kuri šalis paro
dys tikrąją savo jėgą, bet 
širdy troška ir laukia Vaka
rų tvirtumo, o daugiausia 
rimtesnio Amerikos griežtu
mo.

Komunistiškas bildesys 
Paryžiuje

Iš anksto žinodamos, kad 
tos visos pastangos su kal
bomis Maskvoje bus bergž
džios, trijų jėgų šulas—Ame
rikos vyriausybė — jau se
niai skelbė, kad po tokių pa
stangų nepasisekimo jos visą 
bylą atiduos dar bejėgiškes
nei jėgai — Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdžiui, Paryžiu
je. Bet Jungt. Tautose raudo
nasis valdovas taip pat turi 
galią: karališką “veto” teisę 
ir pasaulio dėmesiui tenkin
ti savo “demokratinį bloką.” 

lenda kur giliau, įstaigoje. rusai p‘nau. 
dos “teisėtą blokadą” savo 
revoliuciniams siekiams gin
ti bei pateisinti tame diplo
matijos lošime, turėdami sa
vo pusėje talkininkų (lošė
jų) ir savo rankose nesuker
tamą tūzą — veto!

Negana to, kilnioms ir tai
kingoms Vakarų pastangoms 
pajuokti, sugriauti ir laikui 
laimėti komunistai rengiasi 
stipriau suvaidinti antrą “Be
gotos incidentą,” kuris anuo
met Pietų Amerikoj buvo tik 
mažas pavyzdys.

Taigi, Maskva yra apsi
ginklavus demokratiniais 
šarvais (Jungt. Tautų įsta
tais ir savo bloku J. T-se), 
diplomatiniu pistolietu (veto 
teise) ir “gentlemen’s aggree- 
ment’ais” (Roosevelto' ir 
Churchill’o dovanotomis Te
herano ir Jaltos sutartimis ir 
Potsdamo nutarimais). Ir ką 
gi Vakarų ir net viso pasau
lio džentelmenai galės daryti 

■ ir nuveikti Jungt. Tautų po- 
I sodžiuose? Man rodos, — nie- 
I ko! Dar, ko gero, Sovietų at
stovas su Kremliaus pupetė- 

. mis jau ėmė pulti Vakarų at-
10 bildesių į Kremliaus duris Maskvoje. Kur to viso stovus ir jiems bando versti 

paslaptis? Komunistai šoka rusišką “kazoką,” vokiečiai i vįSą kaitę Jei nuotykių Ber- 
laukia, kas parodys jėgą, o Vakarai atiduoda ginčą spręs- !lyne! Galimas daiktas, kad 

iš to posėdžio visi išsiskirs
tys, bet... ne su vienoda nuo
taika: Vakarų atstovai nusi
vylę ir susikrimtę, o Ry
tų atstovai linksmai kvato-

DIDELI BILDESIAI DĖL BERLYNO
Rašo Petras Jurgėla

ti “jėgai, kuri neturi jokios jėgos”... Rusai turi savo ran
kose kozyrį — veto I Ruošiasi antram “Bogotos incidentui.” 
Dinamitas Berylno krizėje.

Gyvename tikrai nepapras
tus įvykius. Trijų vakarinių 
jėgų pasiuntiniai net 10 kar
tų stengėsi prieiti Molotovą 
ir Staliną ir “pasikalbėti apie 
nemalonius įvykius Berlyne.” 
Išsikalbėjus net ir vilties ne
buvo susitarti... Pasikalbėji
mai su Molotovu trukdavo po 
kelias valandas ir per juos 
tebuvo laimėta nedaugiau, 
kaip Molotovo — “ne, gal būt, 
pažiūrėsim.”’

Tada trijų didžiųjų jėgų 
ambasadoriai siekė “au
diencijos pas visagalintį im
peratorių,” kad tas teiktųsi 
pasikalbėti... Dusyk priėjo. 
Bet ir po to nepaskelbta jo
kio džiuginančio “komunika
to.” Taip pagarsėjusios tos 
“kalbos Maskvoje” liko be 
vaisių, išskyrus tai, kad tuo-

mi buvo duota raudoniesiems
progos pasididžiuoti Rusijos damį, suvaidinę vyraujančias 
jėga, kaipo didžiausia pašau- 'roies toje pasaulio demokra- 
ly, prieš kurią visos kitos jė
gos bendrai nusilenkia.

“Reikalavimai” ne reika
lavimo...

Už tų storų sienų Kremliu
je ir už didžiausio slaptumo 
užuolaidos, sako, kalbėtasi 
apie Berlyną, šio miesto Va-' 
karų zonų gyventojams gre- Reiškiasi tvirtas įsitikinimas, 
šia badas ir toks teroras,. kad dalykai eis ne blogyn, 
koks jau plinta sovietų zono-1 bet geryn. Visų aiškiai ma- 
je pagal seną komunistų pla-' tomas “ ‘ ‘
ną. Bet 4 didieji svarsto tik krizėje,

tijos tragikomedijoje.
Amerika žada pasilikti 

Berlyne
Bet, nežiūrint Vakarų dip

lomatų prakaitavimo “staci
jų keliais” ir kasdieninių 
naujų įvykių Berlyne, JAV 

! vyriausybės sluoksniuose

AIDAS NUO URALO...
Šiurpūs gyvenimo vaizdai. Ką matė Rusijoj lietuvis 

darbininkas? Kaip gyvenama Sovietų “rojuje’’? Fabrikų 
darbininkai renka iš .purvo supuvusias bulves, žmonės lau
kia karo...

(Pabaiga)

Ką matė apylinkės^? ’
Tam tikrą laiką jam teko 

dirbti žemės ūkyje nuimant 
derlių, taip pat jam kaipo 
stovykloje su arkliais dirban
čiam tekdavę iš miesto sto
vyklai vežti duoną, tokiu bū
du jis galėjo stebėti ir aplin
kos gyvenimą. Čeliabinsko 
srityje, kiek jam teko maty
ti, žemės labai geros ir der
lius nepaprastai geras. Dėl 
chaotiško ūkininkavimo di
delė dalis žemės ūkio pro
dukcijos nueina niekais. To
se apylinkėse labai gerai už
dera kviečiai. Tačiau ne visa
da laiku jie nuimami nuo lau
kų.

Liūdni vaizdai...
Ja mteko matyti, kaip 

kviečiai kertami jau sniegui 
iškritus. Didžiuliai laukai 
bulvių rudenį užšąla. Tuomet 
atvažiuoja su traktoriais ir 
išaria užšalusius bulvių lau
kus. Iš išverstų sušalusių 
grumstų bulves paviršium 
aprenka ir parašo, kad bul
vės nukastos ir derlius su
tvarkytas.

Pavasarį kai tik atšyla, 
fabrikų (kurių ten labai 
daug) darbininkų šeimos, su 
maišais ant pečių, pasipila 
po buvusius bulvių laukus 
rinkti nuo pereitų metų liku
sių bulvių. Vaizdai labai liūd
ni — būriai žmonių beveik 
iki kelių purve klampoja po 
arimus ir rankomis iš atši
lusių grumstų renka sušalu-
sias, jau beveik skystas bul
ves. Iš jų maišų varva suša
lusių bulvių sunka. Surink
tas bulves žmonės verda, su- 
maigo, prideda miltų ir iš tos 
tešlos daro “kleckus” ir su 
aliejumi valgo. Kiti riebalai 
retas daiktas.

Kolchozų darbininkai gy
vena labai skurdžiai. Kolcho
zu gyvuliai per ištisą žiemą 
stovi pastogėse (trobesys be 
sienų) ir dreba nuo šalčio. 
Fabrikų darbininkai taip pat 
primityviai gyvena.

Toks gyvenimas “rojuj”
Gyvenamame kambary, 

kaip paprastai, stovi iš lentų 
sukaltas stalas, suolas ir taip 
pat lentų lovos. Paprasto dir
bančio žmogaus gyvenimas 
yra labai primityvus ir skur
dus. Darbas visur normuotas, 
t. y. fabrikų, ūkio ir kiti dar
bininkai turi padaryti jiems

“diplomatinį ginčą.”
Jau prieš to ginčo svarsty

mą ir prieš bet kokius susi
tarimus ateity, štai, jau 4

dinamitas Berlyno 
manau, nesprogs 

3-j am karui įžiebti artimoje 
ateityje, nes Vakarų diplo
matijos prakaitas perdaug tą 
dinamitą sudrėkino...LO.H1L1UO U.LV1VJ, uuu.., J'-'-'-1 i uiuaiuibiį UUUi Vinilu...

mėnesiai buvo dar tik diplo-l Rugsėjo 9 d. prez. Truma- 
matiškai ruošiama dirva, per' nas paskelbė, kad Amerika

pasiliks Berlyne, nepaisyda
ma jokių varžtų, gnybtų ir 
spyglių.

Todėl tikėkimės ir laukime 
ne garbingo amerikonų, ang
lų ir prancūzų išėjimo iš Ber
lyno, bet garbingos išeities 
iš Berlyno blokados ir kri
zės.

paskirtą akordą, tuomet tik
tai gauna normalaus gyveni
mo normas ir atlyginimą. 
Priešingu atveju pragyveni
mo normos atitinkamai ma
žinamos. Pav., kai belaisviai 
buvo priskirti ūkio darbams, 
tai kurie jų nepajėgė pada
ryti nustatyto darbo, tie prie 
stalo buvo sodinami atskirai 
ir gaudavo atitinkamai pras
tesnį maistą (nors ir tas ge
rasis maistas buvo labai 
menkas).

Laukia karo...
Senesnieji žmonės, su di

deliu atsargumu, prisimena 
caristinius laikus ir laukia 
karo, kaip vienintelės galimy 
bės išsivaduoti.

Prekyvietėse labai daug 
matyti parduodant iš Vokie
tijos atvežtų daiktų: drabu
žių, apavų, indų, įvairių įran
kių, net baldų ir t.t.

Čeliabinsko apylinkėje esą 
labai daug didelių fabrikų. 
Daugelis jų jau buvo caristi- 
niais Rusijos laikais, dauge
lis naujai pastatyta. Tuose 
fabrikuose dirba šimtai tūks
tančių žmonių. Vien paties 
Čeliabinsko fabrikuose dirba 
apie 30,000 nubaustųjų, pa
čių Sov. Sąjungos piliečių, jų 
tarpe yra vyrai, moterys ir 
jaunuoliai.

Į darbą varo su durtuvais...
Šių žinių pasakotojas ma

tęs pats, kaip tokių nubaus
tųjų didžiausias kolonas ka
reiviai su durtuvais ant šau
tuvų su griežčiausia apsauga

Ir, žinote, kas man pada
vė mintį rašyti apie politiką 
ir kas iškėlė mano širdy tokį 
impulsą? Pasakysiu — lyg ir 
labai paprastas nutikimas. 
Užeiname praeitą sekmadie
nį į vieną restoranėlį su sa
vo mylimuoju švogeriu, atvi
rai pasakius — alaus po bo- 
kalėlį nutraukti. Gi ten — 
daugybė lenkų, čia pat, prieš 
mano akis, ant gretimai sto
vinčios kėdės, guli lenkiškas 
laikraštis “Dziennik Zwians- 
kowy.” Tai. berods, Nr. 214, 
iš šių metų. “Atidrukavotas” 
gi tas laikraštis, rodos, Chi- 
cagoj. žvelgiu aš į jį. Pirmam 
puslapy tokia karikatūra: 
Apšepęs burliokas, su pen
kiakampe kaktoje, sėdi sau 
pasiritęs tokį sau žmogelį ir 
vis duoda spriktu nosėn. Gi 
šis — tik rėkia: “Protestuo
ju! Protestuoju!...” šalimais 
— dargi — išmaliavotas, ži
note, toks rūmas, kur užra
šyta: “Berlin”... O viršuj ka-j i 
rikatūros — parašas — “Lig
šiolinis rezultatas alijantų 
protestų”... Gi tas apžėlu- 
sis burliokas — rankoje dar 
ir pistoletą laiko...

—Kad tu ir suburbėtum, 
kaip mano senutė sakydavo. 
Kaip gi prikladniai visas rei-

atvaro prie darbo ir po darbo 
vėl varo į jų stovyklas. Tuo
se fabrikuose dirba priversti
nai ir vokiečių nelaisvėje bu
vę raudonosios armijos ka
reiviai bei Pavolgio vokie
čiai. Daugelyje tų fabrikų 
esą gaminami lėktuvų moto
rai, tankai, traktoriai ir pan.

Iš vokiečių belaisvių tarpo 
atrenka visokius specialis
tus : inžinierius, technikus, 
gydytojus ir šiaip amatinin
kus. Atrenkami daugumoj 
tie, kurie parodo rusams pa
lankumą. Jei, pav., stovi kur 
nors sugadinta ir pamesta 
kokia nors mašina ir pašauk
tas belaisvis ją pataiso, ka(Į 
ji vėl funkcijonuoja, toks jau 
užsitarnauja malonę. Atrink
ti specialistai dirba savo sri
tyse ir turi daugiau laisvės.

Tokiu būdu kas nori ge
riau egzistuoti, stengiasi ru
sams kuo nors įsiteikti. Ypa
tingu palankumu pasižymėję 
vokiečiai siunčiami į Mask
vą į atitinkamas propagan
dos mokyklas. Iš ten sugrį
žę jie varo bolševikams pa
lankią propagandk belaisvių 
tarpe arba juos siunčia į ru
sų zoną Vokietijoje kokiom 
nors pareigom, kaip, pav., po
licijos tarnybai ir pan.

“Pr.”

kalas parodytas. Kai pag 
voji žmogus — ligi šiol k 
tik taip ir yra...

N eveža...
Bet...

, g AKMENS | Vyks 
tenka f 
viams

Loję gyvenant Pirmiai 
Ne tame d alykUo girdėti apie šia par

kad kumelė balta, bet kalime Amerikoje bės lop 
neveža,” kaip tas pr’.ežJpakliuvus į Ame- Stagare 
sako. Taip ir čia — ne |iįai įdomu iš ar-, tuvės. I 
mane suintrigavo, kad i kaip šis dar- tus lai 
zumniai” karikatūra išmaLŠtai atėjo trys čia ats 
vota, bet pagalvojau:
gi tokiom štukom galas bu|<Juozo Malinaus- 
Ak, kaip užsidegė mano jau esame ke- 
dis... Norėjosi smogti taml^e į anglių ka- 

 

šepusiam burliokui ir atli]$andoah, Pa. 
suoti tą prislėgtąjį žmog 
Bet kad tas žmogelis 
kaltas: O kur gi jis pa 
savo atominę? — juk tu

Juokas juokais, vyru 
bet visgi keistoka: kudld( 
meška — ką nori — 1 _ 
o Vakariečiai — tik i 
kompromisų, prašo vis 
dencijos “pas tėvelį” ar 
lotovą, o tie — tik juo 

[iš jų...
Esu paprastas žmog 

bet... kad taip man — 
nervai neišlaikytų. Ar 
gai taip gali tęstis?.. Labor Day.

įjias puikus, tad 
įo šimtas mylių, 
iriame aukštyn į 
jai labai gražūs, 
i tiek žemai. Ir 

u 3^išplautų ang_ 
4 IKai kur ir šie jau 

lėliais ir krū-

elį pakalnėje iš 
jepa kalnai. Mies- 

Čia apsistoja- 
ftfilę Kygolienę. 

išauginusi tris 
duktė — moky

ta ir gyvena. Sū- 
ugiaa tris sūnus, 
s o duktė Tafilė, 

phijoje, — tris 
aip lelijas.

B.

c.

D.

E.

F.

parapij 
p. Žem; 
ręs pui 
zikos, į 
to, šeši 
kus lie 
jauny s' 
ja Smj 
gyveni: 
luko s 
prie “Ž 
raščių 
taip ps 
liūtė, 
turi sa 
ne tik 
tus m< 
dirba.

Poni 
prisidf 
viškų 
daug j 
gų ir 
dvelki; 
savo 
moka

Čia 
uždirb 
yra In 
duona 
darbo 
tuviar 
nuošir

Du ir du yra 4Į4...
Nors ne politikas esu, 

vis dėlto, prisimenu i 
plejadą nuotykių, ku 
Molotovas, Gromyko ari® n°rs ir Pa' 
kitokie kitokiausi sovie 
pareigūnai vis puldavo 
rų diplomatus, o tie — 
teisindavosi arba komp 
sų ieškodavo... Labai ch 
teringą esu gidėjęs ir 
dotą pie tai. Esą, dar B 
laikais, susiginčijęs M 
vas su JAV Užsienių R koridorius ir vos 
lų Ministeriu. Byrnes t n ant kranto. Ku- 
kad du ir du — yra k 3 drėgmė ir bai- 
o Molotovas sakė — kai įgriūtam... 
yra penki. Po ilgesnių atminčiai paė- 
— Byrnes nutarė eiti į ^os kasyklų po,------
promisą ir sutiko, kad: fa Dabar sako-! mas> 
du — yra keturi su pur

larbo, bet nepa
gis aprodyti ang- 
k Vienur, kitur 
arėjome, o paga
ire savo šachtos 
ddengė šviesas ir į 
smyje apžiūrėjo- 
anglį, išvaikščio-

Rug 
jaus p 

‘ladelp 
'BALE

ame krosnį, vi- j ^os d 
laiminsime koks rimta

Gali iškopinėti mediff • ’ -• 1 -------
Taigi, kai jau iš anka 

buvo išrasta tokių madų vykome apžiū- 
kompromisų, tai, neštu 
na, kuomet dabar burlikgražios: ir kai- 
žinoma, dar ne pačioj Al 
koj, bet Europoj — Belįreliai. Ūkininkai 
nepasitenkina tik nuolat gyvena. Be to, i^.e 
minti ant kojų, bet irfe per mažus upe-j ” 
mūsiškius prisėdo...

Norėtųsi, vis dėlto, j 
kyti — amerikonams, ; 
konams ir kitiems, kur 
ve laiko Vakarų paj 
žmonėmis: — “Laiky 
broleliai,1 kad toji n 
meška neinsirioglintų j 
jūsų pastoges... Nes, ta] 
kėkite, ir ten ji jūsų me 
kopinės”...

50-tas Good Will Vajus
Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ UŽ......................................................... §139.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

Mes jums duosim visiškai
NAUJĄ STOGĄ už........................................................ g 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų Žvyro Stogai biskį aukščiaul

Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ . . §150.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdii
Mes Šingeliais apdengsim jūsy STOG^
UŽ taip pigiai kaip............................................§ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų
Didelis Nupiginimas ant

ALUMINUM STORM WINDOWS
MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc. I
103-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-24751

rakus yra anglių. susioi 
didžia 
tuvišl fjnvuit apėjiu-j

tin apylinkių. Na,'. $us

ą medžiais, ir u-1 seJ° z 
—— - ; riame

nis v 
senoviškų dengtų mi Y1 
■širdžiai ir gražu ^Yvia 

i šalpii 
|vai,
BALI 
sižad 
St. N 
kas. 
ta lie

pi negalima nepa-1 
- kleb. Karaliaus, 
pžią bažnyčią ir 
piškoj nuotaikoj 
ko parapijiečius, 
p naujas vargoni-
pteponavičius (ne- £
W iš Euro

he tik pats turė
to balsą teikia pa- 
M ir kitus išmo- Rimd 

■giesmių ir dainų, 'riko

Lie

Rišo akis ir atsiklaupė. “ 
P Dievo Motina, palengv 
pL. Dabar Jūs vieni man 
fe”

po. Nušovė. Antanas su 
r: krūtinę... Nė žymės, k; 
pžiūrinėji... Greičiau užk 
|’įkniubusį ir užkasime?

norite... “Velniai” 
Ulė nuvilktų drabužių 
p būt, stūmėjai apsirut 
| Į miestelį...

r Onutė savo motiną.
j,Wų tos dienos, kad; 
L Kada tu buvai mano i 
r ikrele, aš su tavim... i 
p ir pirma...
pgrįš... negyvensime... 
pčią, kalbėk ką, kalbi
I\^gus mano galva... Kt 
Rai mokėjai kalbėti, ti 
pk... vaikščiokim abid\

P pasakos, dukrele, tau 
temoku.
ppausk mano galvą pri 
’fluramins.
m Motina sugrubusio

piiu nurimti... Tavo ki 
pisk, aš vaikščiosiu vif



SEKIM IR MES AP|
(Vietoj feljetono)

kalas pį-.. 
voiižm^ 
tik taip į,
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note, kas man pada- 
:į rašyti apie politiką 
skėlė mano širdy tokį 
. ? Pasakysiu — lyg ir 
paprastas nutikimas, 
ne praeitą sekmadie- 
:ną restoranėlį su sa
kinuoju švogeriu, atvi- 
akius — alaus po bo- 
lutraukti. Gi ten — 
ė lenkų. Čia pat, prieš 
kis, ant gretimai sto- 
kėdės, guli lenkiškas 

tis “Dziennik Zwians- 
Tai. berods, Nr. 214, 

netų. “Atidrukavotas” 
laikraštis, rodos, Chi- 
ivelgiu aš į jį. Pirmam 
/ tokia karikatūra: 
js burliokas, su pen- 
ipe kaktoje, sėdi sau 
gs tokį sau žmogelį ir 
jda spriktu nosėn. Gi 
tik rėkia: “Protestuo- 
otestuoju!...” šalimais 
gi — išmaliavotas, ži- 
:oks rūmas, kur užra- 
‘Berlin”... O viršuj ka
ros — parašas — “Lig- 
š rezultatas alijantų 
tų”... Gi tas apžėlu- 
rliokas — rankoje dar 
olėtą laiko...
ad tu ir suburbėtum, 
ciano senutė sakydavo, 
p prikladniai visas rei-

> prie darbo ir po darbo 
ro į jų stovyklas. Tuo- 
rikuose dirba priversti- 
vokiečių nelaisvėje bu- 
idonosios armijos ka- 
i bei Pavolgio vokie- 
Daugelyje tų fabrikų 
įminami lėktuvų moto- 
.nkai, traktoriai ir pan. 
skiečių belaisvių tarpo 
ra visokius specialia- 
inžinierius, technikus, 
ojus ir šiaip amatinin- 
Atrenkami daugumoj 

irie parodo rusams pa- 
mą. Jei, pav., stovi kur 
sugadinta ir pamesta 
nors mašina ir pašauk- 
riaisvis ją pataiso, kacj 
funkcijonuoja, toks jau 
.rnauja malonę. Atrink- 
cialistai dirba savo sri- 
r turi daugiau laisvės.

ciu būdu kas nori ge- 
igzistuoti, stengiasi ru- 
kuo nors įsiteikti. Ypa- 
palankumu pasižymėję 

čiai siunčiami į Mask- 
atitinkamas propagan- 
nokyklas. Iš ten sugrį- 
j varo bolševikams pa- 
į propagandk belaisvių 
arba juos siunčia į rū

mą Vokietijoje kokiom 
pareigom, kaip, pav., po- 
3 tarnybai ir pan.

“Pr.”

’ ‘ pasveiksta. P-lė Stasė Lušy-
Z_ ,tė, kuri buvo sunkiai sužeis

ti R ita * SalvJl’ 3au 3 savaitės@ UI H BH kaiP tebėra be sąmonės ligo- I! is I B ninėj. Ji tikrai sunkiai ken
čia. Vyčiai atsiminė ją savo 

■ ■ ■■ — maldose ir užjautė jos bro-
įvyko rugs. 25, šv. Kazimie- buką Edvardą, kurs yra vy-

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

Rinkimę sąraše buvo 
keturio partijos

Pereitą metą New Yorko 
mieste per balsavimus rinki
mų sąraše buvo keturios par
tijos: republikonų, demokra
tų, liberalų ir darbo parti
jos. Atsiradus šia darbo par
tijai, komunistų partija pa
mažu savaime iš rinkimų są
rašo išnyko, nes kaip yra ži
noma, komunistai perėjo į 
Darbo Partiją ir ten kitu var
du veikia. Dabar atsiradus 
daugiau darbo partijoj kil
nesnių pažiūrų žmonių, ko
munistai jau vėl bėga iš tos 
partijos ir tveria naują “tre
čią” partiją.

Labai svarbūs rinkimai
Kas keturi metai Jungtinė

se Valstybėse įvyksta labai 
būs Amerikos prezidento 
rinkimai. Prezidentno rinki
mų metu daugiau negu kitais 
rinkimų metais visos politi
nės partijos paleidžia į dar
bą savo gabiausius ir iškal
bingiausius kalbėtojus ir ne
pasigaili gražiausių pažadėji
mų, ypač liberalų ir progre
syvių partijos, kad tik dau
giau patraukus į savo pusę, . .. ...
balsuotojų ir laimėjus jų bal- ^^VOS linSavlmais vis prita- 
sus, pravedimui savo kandi
datų į valdžios vietas.

Čiagimiai amerikiečiai di
džiumoje tiems partijų kal-

kęs ir iškoneveikęs tuometi
nę Italijos valdžią už tai, 
kam jie išnaikino ten komu
nistų lizdus ir išvaikė ar į 
kalėjimus sukišo jų vadus, 
pradėjo įrodinėti, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
yra būtinai reikalinga trečio
ji partija, kurią reikią suda
ryti tik iš socialistiniu ir ki
tų kairiųjų pažiūrų žmonių, 
kurie neapkenčia nė republi- 
konų, nė demokratų partijų. 
Mokytojas tam jo siūlymui

| Vykstant iš Shenandoah, 
tenka pasakyti, kad jis lietu
viams buvo ir bus brangus. 
Pirmiau čia skaitėsi didžiau
sia parapija ir yra lietuvy
bės lopšys. Čia įsisteigė p. 
Stagaro ir kun. Miluko spaus-

> “Žvaigždę” ir ki
tus laikraščius ir knygas; 

I čia atsirado pirmoji lietuvių 
parapija, čia vargoninkavo 
p. Žemaitis, kuris buvo suda
ręs puikų chorą, parašė mu
zikos, giesmių ir dainų, ir be 
to, šeštadieniais mokino vai
kus lietuvių kalbos. Čia savo 
jaunystę leido a. a. Anastazi
ja Smailiūtė, kuri visą savo 

! gyvenimą praleido kun. Mi
luko spaustuvėje, dirbdama 

i prie “Žvaigždės” ir kitų laik- 
I raščių ir knygų leidimo. Čia 
taip pat gyveno Adelė Smai
liūtė, kuri Philadelphijoje 
turi savo meno studiją. Čia 
ne tik piešia paveikslus ir ki
tus moko, bet ir skulptūroj 
dirba.

Ponia T. Kygolienė nuolat 
prisideda prie įvairių lietu
viškų draugijų. ■ Pas ją yra 
daug įvairių lietuviškų kny
gų ir laikraščių. (__ _______
dvelkia lietuviškumu. Ji su 
savo dukra Marija puikiai 
moka priimti svečius.

Čia žmonės nors ir sunkiai 
uždirba sau duoną, bet visi 
yra Inksmi ir malonūs. Taigi, 
duona gaunama iš sunkaus

L IŠ AKMENS
LNGLIŲ
ituvoje gyvenant 
į teko girdėti apie 
__rie Amerikoje 

i. Pakliuvus į Ame-

Bet..' 
kad kinį: 
neveža," ? I teK 
0oVa -r.? [kuri 

mane sS t x “° i , aurorų n
• labai įdomu iš ar-, tuves. Leido

ro parap. bažnyčioj.

sako. Tį

zunuiiai’į 
vote, bet į, 
gitokioEii-

ėti, kaip šis dar
ias. Štai atėjo trys 
nos — Labor Day. 
r Juozo Malinaus- 
les jau esame ke- 
įbame į anglių ka- 
Shenandoah, Pa.
kelias puikus, tad 

savoaį ėS° šimtas Wliu- 
- • j 1 kylame aukštyn į 

iždai labai gražūs, 
ai, tiek žemai. Ir 
odi, išplautų ang- 
Kai kur ir šie jau 

ledeliais ir krū-

dis...Nwi 
šepusiauį 
suotita 
Bet kad '^ 
kaltas: Oi

Juokai 
bet visgi į 
meška-į

komprons 
dencijos 7 
lotovą, o; 
iš jų... estelį pakalnėje iš 

supa kalnai Mies- 
elis. Čia apsistoja- 
Tafilę Kygolienębet... h:n . Tatilę Kygolienę. Įnervai e M v .... sle, išauginusi trisgai taip. ena duktė — moky- 

uria ir gyvena. Su
augina tris sūnus, 

Norst: lūs, o duktė Tafilė, 
idelphijoje, — tris

Dar

vis dėlto 
plejadą: kaip lelijas. 
Molotovs 
kitokie b 
pareigūs 
nj dipte 
teisto™ 
sų ieskodm 
teringą £ 
dotą pied 
laikais, d 
vas su J!

Jonas, nors ir pa- 
I darbo, bet nepa
inus aprodyti ang
elas. Vienur, kitur 

Kiūrėjome, o paga- 
Eė prie savo šachtos 
luždengė šviesas ir į 
ibžemyje apžiurę jo
tą anglį, išvaikščio- 
■ koridorius ir vos 
|om ant kranto. Ku
ris drėgmė ir bai- 
Ižgriūtam...

Kviečia tremtinius
Philadelphijiečiai ir toliau 

gražiai kviečia tremtinius iš 
I Europos. Ypač savieji ir ar- 

rap. Tretininkų kongregaci- susilaukia jų globos
ją. Kitomis dienomis jis ap-. 
lankė kitas parapijas. Phila- 
delphijos tretininkų veikla 
vyksta gražiai.

Tretininkų lankymas
Rugs. 29 d. tėvas pranciš

konas, Gidžiūnas, lankė Phi- 
ladelphijos šv. Kazimiero pa- 
L-j-. _____ _ ___ _______

— ■ -■ i ir gauna buto ir darbo užtik
rinimą, pagal kurį galės čia 
atvykti.

Ponia Noreikienč nuo So. 
Marston St., sudaro galimy
bių čia atvykti 5 savo arti
miesiems, pp. Poškevičiai pri
ima porą asmenų. Dabar gau
tas pasiūlymas iš Camden.

Iš Vyčių veiklos
Iš Vyčių seimo, kurs įvyko 

Detroite, rugsėjo 10-12 die
nomis, sugrįžo du delegatai jr kemdiniečiai sutinka 
— P-Elena saulyte ir Juozas duf,ti pagelbos ranką ken- 
Janulaitis. Vyčių specialiame čiantiems lietuviams. Todėl 
susirinkime, rugs. 20 d., bu- ^ug sudarytos galimybės 

,.P.a?T ’r,Č!'.'.aS daugiau ir daugiau lietuvių 
, čia atvykti. Jau gauta žinia, 
kad pirmieji, kurie gavo kvie
timus, jau yra registruojami 
ir neužilgo tikisi čia atvykti.

re...
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St, 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sala 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Vislias nemokamai. Kreipkitės 
diena ir nairtj

Atsiranda Darbo Partija
Kada šios šalies preziden- 

bėtojams netiki ir nesusiža- tas Rooseveltas pripažino, 
vi jų gražiais pažadais, nes kaipo teisėtą, Rusijos komu- 
jie žino, kad išrinktieji vai- nistų tironišką ir diktatori- 
džion žmonės privalo tik vyk- nę smurto valdžią, kuri dar 
dyti šios šalies įstatymus, įr po šiai dienai smaugia Ru- 
prisilaikant Jungtinių Ame- siją įr kitus jų pavergtus 
rikos Valstybių konstjtuci- (kraštus, ir leido čia laisvai 
jos ir tarnauti šios šalies veikti Rusijos komunistų šni- 
žmonėms, už tam tikrą atly- pams ir varyti pragaištingą 

šiam kraštui žodžiu ir raštu 
propagandą, — visi šios ša
lies komunistai ir kiti kairių
jų gaivalai pradėjo tverti 
naują “trečią” partiją ir pa
vadino ją gražiu ir patrau
kiančiu “Darbo Partijos” 
vardu, prie kurios prisidėjo, 
gražiu vardu ir šūkiu sužavė
ti, net ir dešiniųjų pažiūrų 
žmonės. Prie tos Darbo Par
tijos nemažai prisidėjo ir mū
sų katalikų lietuvių, ją rėmė 
ir palaikė, ir tik vėliau, pa
matę kuriuo keliu ji eina, ją 
apleido ir vėl grįžo prie se
nų partijų.

pranešimas iš seimo. Prane
šimą padarė J. Janulaitis, o 
papildė E. šaulytė. Visi pra
nešimu patenkinti ir prane
šimas priimtas. Kadangi pra
nešimas padarytas raštu, tai 
jis galės būti visuomet kaip 
priminimas visų nutarimų ir 

i pasiryžimų toliau veikti.
i Dabartiniu metu vyčiai la- 

Čia viskas blausiai rengiasi lietuvių kal
bos ir kultūros kursų atida
rymui, kurie įvyksta spalio 
11 d., 7:30 vak., šv. Kazimie
ro parap. patalpose.

Į kursus priimami visi no
rį mokytis lietuviškai kalbė
ti, rašyti, dainuoti, pažinti 

, literatūrą ir 
viską, kas lietuviams taip 
miela ir brangu. Laukiama 
daug kursantų.

Spalių 10 d., Socialinio-vi- 
suomeniško gyvenimo Vyčių 
Komisija, vadovaujant Ele
nai Bigenytei, rengia meti-

VaLIv/HCL C- Ci dllIki kj HllllCl L4.1J 1 ° j •

darbo - anglių kasimo, iie.. l^vių meną,
tuviams išaugino gerų ir 
nuoširdžių žmonių.

A. Vaišnienė

BALFo darbai
Rugsėjo 23 d., šv. Andrie

jaus parap. salėje, buvo Phi- nius Vyčių šokius. Kvietimai 
ladelphijos Pašalpos, arba

— u;.- iiuuivo naovnn, BALFo draugijos susirinki- 
promis-'piglies. Dabar sako- mas, kuriame dalyvavo ke- 
du-P;Kursime krosnį, vi- |^os dešimtys atstovų. Visi

prisiminsime, 1___
Galiai sunkus yra anglių susiorganizuoti ir gelbėti tą 

i didžiausią ir svarbiausią lie
tuvišką šalpos Fondą.

kad du j
o Mote
yra perinąs atminčiai paė-
— ByEifcilumos kasyklų po

^lios dešimtys atstovų. Visi

išsiųsti labai plačiai ir mano
ma turėti sėkmingas pasi-1 
linksminimas.

Jaunesniųjų Vyčių kuopa 
• -w -r v • -r-x • 1

40 Valandų Atlaidai
Chester, Pa., lietuvių Auš

ros Vartų parapijoj, kurioj 
ilgus metus klebonauja žy
mus patrijotas lietuvis kuni
gas E. Paukštys, metiniai 40 
valandų atlaidai praėjo labai 
sėkmingai. Beveik visi para
pijiečiai priėmė šv. Komuni
ją ir lankė pamaldas, kurias 
vedė kunigai kaimynai.

Šv. Kazimiero parapijos 40 
valandų atlaidai įvyksta spa
lių 3, 4 ir 5 dienomis. Prie 
atlaidų jau rengiamasi ir ti
kimasi susilaukti daug sve
čių kunigų. Atlaidų metu pa
mokslus sakys T. kun. Bru
žas, misijonierius iš Hart
ford, Conn. Atlaidų užbaigi
mas bus su iškilminga proce
sija spalių 5 d. vakare.

ginimą.
Kada esti balsavimai, tai 

Amerikos piliečiai daugiau
sia balsuoja tik už tą asme
nį, kuris jų nuomone yra tin
kamesnis toms pareigoms ei
ti, o ne už tą, kuris buvo 
jiems peršamas ir labai giria
mas, bet netinkamas asmuo.

Žygiuos 50,000 vyrų
Šv. Vardo Draugijos iškil-

Kairieji vis pageidauja 
Trečios Partijos

Prieš kokią penkioliką me
tų vakarais, man belankant 
vieną New Yorko miesto 
aukštesnę mokyklą, kas penk 
tadienį anglų kalbos pamoka 
buvo paskirta kalbai, tai yra 
tą vakarą vienas kuris nors 
iš studentų privalėjo išeiti į 
priekį klasės ir pasakyti sa
vo draugams studentams ko
kią nors prakalbą, kuriai te
mą paskirdavo mokytojas ar
ba leisdavo pačiam studentui 
savo kalbai temą pasirinkti.

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaiauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601-03 So. 2nd St, 
Philadelphia, Pa.

koks,rimtai svarstė, kaip geriau rengia savo Vyčių Dieną, kur mės bus spalių 10 d. Mano-į T • klasėie ansrlu kalba 
siisinrp-amziinti ir ulbėti ta. h,1c vniHinimna ir kitokios ' koTnno o™ I ,?je . - 4bus vaidinimas ir kitokios ma, kad 50,000 vyrų, su savo mokino ir dėste žydų kilmės, 

linskmybės. Viskas įvyks vėliavomis, orkestrais, su . iš Rusijos kilęs asmuo. Vie- 
I spalių 15 d. Jaunesniesiems į žvakėmis ir giedodami minės kartą kalbėti jis paskyrėl,,™Llrklų vykome apžiū-, „ . . , . . ...................... ... . ,

b *snių apylinkių. NaJ. Susirinkime pranešta, kad labai gražiai pirmininkauja savo šventę spalių 10 d.
kompro^j 
na, kucd 

žinoma-
koj, bet-j 
nepatel

mūsišfc-
Norė$| 

^'Tvi 
konams- 
ve te 
žmonės i 
brolelis

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamnotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

„ ------------ o- ^., vie-
: ir kai- ^au ren£iamas piknikas, rug- Tomas Mironas. Jie sudarė'noj žinomiausių vietų Phija- 

nz? j i i k, Savo veiklos planą, pagal ku-' delphi jo j, Parkway. Lietu- 
rį ir veiks. Jaunesniųjų arti-|viškų parapijų Šv. Vardo 
miausia globėja yra Elena Draugijų vyrai žada pasiro- 
Šaulytė, kuri ką tik buvo iš-' dyti labai gražiai, nes su jais 
rinkta Centro Valdybos sek-. dalyvaus ir visi kiti katali-

tikro gražios: , .
ugę medžiais, ir sėjo 26 d., kurio pelnas ir ski- 
fežerėliai. Ūkininkai Llamas sęlpimui.
Ižiai gyvena. Be to, i 
bme per mažus upe- į 
ii senoviškų dengtų 
įla širdžiai ir gražu

jauną žydelį studentą, kilu
sį iš Italijos, kuris savo kal
boje, pirmiausia labai išpei

tvus negalima nepa- 
tm. kleb. Karaliaus, 
•i gražią bažnyčią ir 
Btuviškoj nuotaikoj 
savo parapijiečius. 
Ta naujas vargoni- 

jūsiĮP^T Steponavičius (ne- 
kėkiteJr 
kopinė

į Be to, numatytas ir tolimes
nis veikimo planas. Kviečia- 

1 mi visi lietuviški kliubai, ak
tyviai prisidėti prie to pa-

. šalpinio darbo. Išrinkti atsto
vai, kurie vyks dalyvauti 
BALFo seime Chicagoj. Pa
sižadėjo į seimą vykti adv. 
St. Mankas ir J. Kavaliaus
kas. Artimoj ateity numaty
ta lietuvių šelpimo darbas va
ryti smarkiau.

retore. Todėl visai Vyčių kuo
pai ir jaunesniesiems yra 
garbė ir džiaugsmas turėti 
savo atstovą Centre. Mano
ma, kad ir jaunesniųjų reika
lai bus daugiau iškelti. Vyčiai 
turi ir kitokių gražių ir nau
dingų planų.

kai vyrai.

pažiūrėti paveikslas, kaip vie
nas katalikiškas laikraštis 
rašė, mums reikia panašių 
paveikslų kaip “Good Sam.”

ĮDARDI
5 Good Will Vajus įJ H.

sim visiškai

Pennsylvanijos Savaitė
Pažymėjimui visų Pennsyl

vanijos istorinių įvykių, yra 
paskelbta ypatinga savaitė, 
kuri bus nuo rugsėjo 26 d. 
ligi spalių 3 dienos.

AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
PLAKATAI 
BILIETAI 
KONSTITUCIJOS 
KNYGOS 
ŽURNALAI 
GARSINIMAI 
VESTUVIŲ KVIETIMAI 
ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

©
e
©
o

15 metų radijas
P. P. Antanavičienės veda

ma lietuvių radijo progra
ma rugsėjo 13 d. jau susilau
kė 15 metų sukakties. Sveiki
name ponią Petronėlę Anta
naitienę ir jos vedamą Radi
jo programą. Platesnis pro
gramos paminėjimas rengia
mas spaudai, ypač Philadel- 
phijos žinioms.

Sunkiai susirgęs
Šiomis dienomis buvo sun

kiai susirgęs Jurgis Alutis,

įvažiavęs iš Euro
pis ne tik pats turė- 
’ažų balsą teikia pa
to, bet ir kitus išmo- Rimdeikaitė, ištekėjo už Hen- kuriam padaryta reikalinga 
šių giesmių ir dainų, riko Ruggiero. Sutuoktuvės operacija ir dabar jau pa-

Sutuoktuves
Lietuvaitė, p. Antanina

Patenkinti gražiu paveikslu
Philadelphijoj rodomas ju- 

domasis paveikslas, “Good 
Sam,” visiems labai patinka. 
Tai tikrai linksmas ir vertas

I užsirišo akis ii' atsiklaupė. “Viešpatie, pasi- 
nęs... Dievo Motina, palengvink mano kan- 
failėk... Dabar Jūs vieni man telikote... Vieš- 
įarija!” 
šausiu.

T A TD TXTCTTT TTTACnf surūko- Nušovė. Antanas sukniubo.
1^4 ik irNSULiuw ai per krutinę... Ne žymes, k d nušautas.

, a dar žiūrinėj!... Greičiau užkąskim ir jokim. 
d. tip sukniubusį ir užkasime ?

p?
.te, kad norite... “Velniai”
| Iškratė nuvilktų drabužių kišenes.
a. Tur būt, suimėjai apsiruošė...

■i atgal į miestelį...

>ino Onutė savo motiną.
id sugrįžtų tos dienos, kada aš buvau dar 
kelių... Kada tu buvai mano viskas... viskas... 
nk, dukrele, aš su tavim... stipri... gyvensi- 
, kaip ir pirma...
lebesugrįš... negyvensime... Vedžiok mane, 
o seklyčią, kalbėk ką, kalbėk... Gal aš už- 

ra... Ko tyli?! Juk pir- 
gražiai mokėjai kalbėti, tiek daug pasakų 

Pasakok... vaikščiokim abidvi...
mano pasakos, dukrele, tau išsakytos... Nau- 

lau, nebemoku.

Su 2 Ventiliatoriais

sim visiškai
už.................................. •
Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stop*' 

sim INSULIUOTAS 
5 Pasirinkimas Spalvų UŽ 1 

Iki 500 ktv. Pėdų
s apdengsim jūsų STO^ 
kaip..................
T_. . . , ftlifrstos degus mano galvi
Jūsų Pasirinkimui spalvos j grražiai mokėjai kalb 

ginimas ant . . • 
NUM STORM

I lUUj llVUV.lllVJI'.ll.

•AKOM — Waterproofing—ai prispausk mano galvą prie krutinės... Gal 
- - ■....... ... —^Įis ją nuramins.

idė galvą. Motina sugrubusiomis rankomis ją 
[ glosto.
iš negaliu nurimti... Tavo krūtinė lyg numi
na... Leisk, aš vaikščiosiu viena, mąstysiu.

jotam Laikui — Pašaukit Mus 

nsulation & Roofing 
S Corona, New York. Tdq

" Paleido. Vaikščioja...
—Kelinta dabar valanda, mama?
—Dvylikta pasibaigusi, dukrele...
—Dvylikta... Gesinki, mama, šviesą, eik gulti... Ir 

aš eisiu...
—Aš šiandien gulsiu čia seklyčioje, netoli tavęs...
—Oi, ne, ne. Tamstai bus vargu ant suolo... Ir taip 

daug jau, daug privargai dėl manęs... Eik gulk kur vi
sada gulėjai.

—Gal naktį būsiu tau reikalinga?
—Ne... Eik... Mama man kliudai. Aš noriu viena 

pasilikti... užmigti... Nesimaišyk.
—Na, gerai, atsigulk... kai atsigulsi, aš išeisiu...
Nusivilko viršutinius drabužius... Atsigulė.
—Šitaip, dukryte.
Pabučiavo dukters kaktą, užpūtė šviesą... Išėjo.
“Kaip bus gražu... Mano vestuvėms žydi visos gė

lės... Tik oleandrą kažkodėl apsiblaususi.” Mato, kaip 
oleandrą geltonuoja... ir šakos geltonos... Staiga jos 
virsta žmogaus šešėliu. “Julius! Kaip tu įėjai? Aš nie
ko nejutau... Julius... O Antanas?! Jo nebėra... sušau
dė.” Ir mato, kaip Antanas maldauja bolševikų: “Ne
šaukit, prieteliai. Aš noriu gyventi... meilė... laimė... 
Pasigailėkit!... Nušovė. Atvirto aukštelninkas. Ne, jis 
nesipraše jų... drąsiai mirė... Viešpatie! Antanai, Nebe
ateisi! Nebėra tavęs... po žemių. Antanai, mylimas An
tanai!

Skaudus šiurpas perėmė. Šoko iš lovos. Galvoj 
ūžia, spengia, širdis daužosi. Neramu, viskas dvelkia 
mirtimi. Blaškosi. Gulasi ant plikų grindų. Ne!... Rau- 
nasi plaukus... kramtos pirštus. Ne, dai' dar labiau 
galva ūžia... Skausmas ūžimo neviršija, “čia nebėr man 
vietos... Eisiu... A-a, jug bus gera. Malonus, malonus 
Antanėlio kapas. Apkabinsiu, bučiuosiu, spausiu prie

krūtinės. Bus gera, ramu... Galvoj nustos ūžę, nurims 
krūtinė...”

Patamsyje apsirengė... Eina...
“A-a, gėlės... Eikšete.” Skina gėles. “Jūs turite 

mums amžinai žaliuoti... Kvepėti... Eikšete...” Paėmė 
į glėbį nuskintas gėles... “Tik pamažu, pamažu, kad 
motutė nepabustų.”

Išėjo...
Tamsu, vėsu. Vieškeliu bėga Onutė... “Tik greičiau, 

greičiau... O, kaip gera man artintis prie jo. Nurim- 
siu, pasilsėsiu... Ir gėlės mums žydės... kvepės... Kad 
tik greičiau.”

Pasileido dar smarkiau bėgti. Prie krūtinės pri
spaustos gėlės šlama... Ir tu oleandrą tuojau pražysi... 
Ant Antano kapo pražysi...” Bėga...

Naujas, neseniai supiltas kapas.
•—Antanai!
Krito Onutė su visomis gėlėmis ant kapo. Prispau

dė galvą ir krūtinę. įleido nagus... Verkia, bučiuoja, 
drasko.

—Brangusis Antanai...
Dar stipriau spaudžia galvą, krūtinę, bučiuoja ir ver

kia. Įsmeigė akis į juodą drėgną žemę. Mato ji, aukš- 
telninkas guli jos Antanas. Iš krūtinės bėga tamsiai 
raudonas kraujas. Bet Antani veidai šypsosi.

—Neverk, Onute, neverk, man neskaudu... Pažvelk 
arčiau, čia ne žaizda. Mano krūtinė raudonomis ro
žėmis pražydo. Raudonos raudonos, amžinos rožės.

Giliau įsmeigė akis.
“Tikrai ne žaizda... raudona rožė pražydo. Kokia 

graži rožė. Iš visų gražiausia!” Ji nebejunta galvos de
gimo, nebejunta širdies skausmo... Tik spaudžia prie 
krūtinės šaltąjį kapą. “Kad tik arčiau tavęs. Tada man

bus visai ramu ir gera. Bučiuosiu raudoną rožę... am
žinai mylėsiu. Kaip gera!”

Rytas. Saulutė teka. Padangėse vyturiai gieda. Onu
tė nieko negirdi, nemato. Jos siela šaltajame kape, kur 
žydi raudonos rožės. Apkabinusi, prisispaudusi drėg
ną kapą. Anapus miestelio šaudosi. Vieškeliu prajoja 
bolševikų būriai.

—Ar matot?
—Ką?
—Ant baltagvardiečio kapo kniūpso moteriškė.
—Tai sužadėtinė... Matyt, pamišo vargšė. Gaila, gra

ži mergaitė. N
—Ar aš į ją pataikysiu?
—Pamėgink.
Bolševikas nutaikė šautuvą. Dūmai surūko.!. Onu

tė abiem rankom susigriebė už krūtinės, atsistojo ir 
vėl atgal atkrito.

—Velne, tu nušovei ją! — skaudžiai suriko paskui 
jojantis.

—Didelis čia daiktas — buržujaus sužadėtinė.
Suragino arklius. Nujojo...
Onutė sykį sunkiai atsiduso. Akyse raudona rožė... 

Staiga ji pilkėja, nyksta. Krūtinėj saldu... pavargusi... 
miego nori... užmigo...

Vieškeliu eina Julius Vijūnas ir trys vyrai.
—Matote, ji ant Galindos kapo... Vargšė! — Skubiai 

priėjo arčiau.
—Viešpatie!... Negyva... žiūrėkit... Kas galėjo?!
Pastatė akis ir žiūri vienas į antrą. Vijūnas išblyško, 

neištaria žodžio. “‘Aš... aš... Prakeikimas!... Ji nusky
nė man raudoną rožę... Padavė... Jos akys dega... Ma
no jūs, skaisčiosios akys... Prakeikimas!...”

Susiėmęs už galvos ėmė bėgti tolyn.

...
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LINKSMI PASISKAITYMAI | tūriniam darbui. Skaudus tai 
buvo smūgis šiems jauniems 
Kristaus apaštalams, bet jie 
mielai priėmė šį Apvaizdos 
sprendimą ir dabar, pagal sa
vo Ordeno Vadovybės pagei
davimą, skiria visas savo jė
gas vargo broliams lietu
viams tremtyje.

Ordeno vadovybei malo
niai pritariant ir J. E. Chica- 
gos kardinolui S. Stritch la
bai nuoširdžiai priimant, Lie
tuvos jėzuitai ryžosi įsikurti 
Chicagoje. Tam tikslui jie 

makabyliaus, kame atrado- siųsim delegaciją į Vašįngto- įsigijo namus 8101 S. Cham- 
me ir Taradaikienę su f rend-' ną pas patį Trumaną ir pi- plain Ave., Chicago 19, Ill. 
ka. Mat, jas pusvalandžiu kietuosim kongresą tol, kol Po kokio mėnesio juose apsi- 
anksčiau paleido. įtas džiodžė mūsų neatsipra-, gyvens misijonieriai tėvai J.

—Alou, alou — šaukia iš 
tolo Maikio draugas Raša
las, su kuriuo drauge važia
vome į pikniką.

Tik dabar prisiminiau, kad 
jo su mumis džėloje nebuvo. 
Jis papasakojo, kaip jis iš 
džėlos išsisuko. Kai mes visi 
lipome iš makabyliaus, tai 
Rašalas nelipo ir taip paliko 
ten besėdįs, o polismonai jo 
ir nepastebėjo.

Mes jo irgi nė vienas nepa- 
sigedome, nes per visą kelio
nę jis veik burnos neatidarė, 
jei neskaityti to, kad kelis 
kartus pasakė:

—Ar jau ne laikas trošku- 
kulį nuraminti?

Kai visi pritardavom, tai 
taip ir jis pats — nurimsta 
tik nuo alaus ar skačiaus, 
bet vandens Rašalas nė į bur
ną neįma. Maikis irgi apie jį 
ne kokią nuomonę teturi, nes 
menkas iš jo 
na pas tuos, 
kas duoda.

Vyras jau

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASTYS
Šiandien galima skaityti, monų bijo.

tai linksmi pasiskaitymai,1 —Taip nepasibaigs — rėkė 
nes ir pačiam Pliumpiui ji — aš tiem polismonam ir 
linksma, šiandien užbaigiau džiodžei parodysiu. Ar ma- 
trečią dieną džėloje, į kurią tytas dalykas nekaltai žmo- 
buvau pakliuvęs grįždamas iš nes tris paras džėloje išlai- 
lietuvių bolševikų pikniko.
• Išėję iš džėlos mudu su šauksiu masmitingą protes- 
Maikiu nuėjome prie savo tui prieš blogą valdžią. Pa-

kyti? Tuojau sugrįžusi su-

Pa-

šys. Atminkit mano žodį, 
taip lengvai viskas nepasi
baigs — skerečiojos Taradai- 
kienė.

Nebeiškenčiau ir uždaina
vau tokią žemaitišką daine-

stalincas — ei- 
kur jam čėrką

per penkiasde
šimts metų, bet iki šiol 
pačios negavęs — vis 
singelys. Darbininkas 
esąs neblogas, bet ką 
nedėlią uždirba, tą subatoj 
pfalaka—viskas nueina į sa- 
liūnininko kišenių. Kai prisi
laka, tai baisiai kalbus pasi- 

jdaro — tada jo niekas nega- 
sustabdyti: vapalioja ir va- 
palioja apsiseilėdamas. Ir jei 
jam fundijo koks lietuvis bol
ševikas, tai tam jis Staliną 
į padanges kelia, bet jei už- 
fundijo koks prieš bolševi
kus nusistatęs padorus lietu
vis, tai tada Rašalas moka 
Staliną išvadinti Kaukazo 
razbaininku, žuliku, sukčium 
ir kaip tik nori. Anot Maikio, 
jis eina į bolševikiškus pik
nikus ne todėl, kad tuos “de
mokratinius lietuvius” mylė
tų, bet tik todėl, kad teni iš- 
lakt gauna.

Pagaliau susitvarkėme ir 
pradėsime važiuot, bet Tara- 
daikienė ir vėl nori tą raudo
ną sijoną ant makabyliaus 
užkabinti, bet šį kartą ne tik 
aš vienas tam priešinausi, 
bet ir visi kiti. Taradaikienė 
išvadino mus bailiais ir dur
niais, kurie kapitalistij polis-

dar 
dar 
jis 

per

Koks ten buvo bildesys 
Po tuo oužolo trunkesys, 
Kad kuisys nukreta, 
Žemyn galva paverta: 
Unt šaknų oužolyna 
Susilaužę šonkaulynną, 
Du šonkaulei išlūža 
Ir dontele suduža, — 

Koiseliou, koiseliou.
Visi pradėjo juoktis, 

tam Rašalui paaiškinau, kad 
žemaitiškas “kuisys” ant lie
tuviško liežuvio išeina uodas. 
Vadinas, ne toks jau didelis 
žvėrys, kad tokį baisų jo- 
marką galėtų sukelti, pana
šiai kaip ir ta bolševikų cyp- 
davatkė Taradaikienė.

—Tu fašistas, nacis, kapi
talistų tarnas — rėkė ant 
manęs Taradaikienė — aš 
nelipsiu nė į karą, jeigu ja
me sėdės tas nacis Telšių 
Pliumpis.

—Boba iš ratų — ratams 
lengviau — atsakiau.

Maniau, kad ta Taradai
kienė plyš iš pasiutimo, nes 
ir kiti juokės kai aš ją per 
dantį traukiau.

Skerečiojosi, bėginėjo ji, 
bet kai atėjo laikas į maka- 
bylių sėsti, tai ir ji apsispa- 
:kajijo ir taip visi kartu išva
žiavom Brooklyno link.

O

Lietuviai Jėzuitai 
kuriasi Chicagoj
Jau praėjo 17 metų, kaip 

Lietuvos jėzuitai dirba pas
toracinį darbą Amerikos lie
tuvių tarpe, šį darbą pradė
jo Tėvas Jonas Bružikas, jį 
tęsė vėliau Tėvas Jonas Ki
dykas, dar vėliau prisidėjo ir 
kiti. Visi jie buvo prisiglau
dę Amerikos jėzuitų vienuo
lynuose.

Praūžė antrojo pasaulinio 
karo audra. Ji užklupo per 
30 jaunų jėzuitų už Tėvynės 
ribų, besiruošiančių įvairio
se užsienio mokslo įstaigose 
Lietuvos religiniam bei kul-

Borevičius ir J. Kidykas. Vė
liau atvyks dar vienas kitas 
Lietuvos jėzuitų, kuriems 
teks ruoštis pastoraciniam 
bei moksliniam darbui Lie
tuvoje ir misijų kraštuose.

i “Kiekviena pradžia ;— 
sunki.” Sunki ji yra ir mūsų 

! kūrimuisi. Namai pirkti sko
lon. Namų koplyčiai dar nie
ko neturime. Tenka susirū
pinti būtiniausiais baldais, 
pataline, net ir šaukštu. Bet 
pilnai pasitikime tėviškąja 
Dievo Apvaizda ir lietuvių 
katalikų didžiu gerumu. To
dėl šia proga nuolankiai 

as I kreipiamės į visus Amerikos 
lietuvius katalikus ir nuošir
džiai prašome padėti mums 
kukliai įsikurti ir išmokėti 
namų pirkimo skolą. Kiek
viena, ir mažiausia, dovana 
bei auka bus priimama di
džiu dėkingumu.

Visų geradarių vardai bus 
surašyti -ypatingose vienuo
lyno knygose, už juos bus 
laikomos kas savaitę mišios 
vienuolyno koplyčioje ir visi 
Jėzuitų Ordeno nariai, kurių 
šiuo metu yra per 28 tūks
tančiai, kasdien melsis už vi
sus savo geradarius, ir mal
daus Viešpaties atlyginti 
gausiausiomis malonėmis už 
jų gerumą.

Lietuvos Jėzuitų Ameriko
je Vyresnysis laikinai yra 
priglaustas didelio bičiulio 
kun. klebono J. Šaulinsko 
Roselande. Todėl visais rei
kalais dabar prašoma kreip
tis šiuo adresu: Rev. J. Ki
dykas, S. J., 10809 So. State 
St., Chicago 18, Ill.

Su tikra pagarba,
Tėvas Jonas Kidykas,S. J.

AMERIKA

Foto A. Bendoriaus

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKClJĮfONDENTŲ Pit
(Tęsinys)

J. Paukštelis

su
Į gubas sukrauti rugiai Lietuvos laukuose. Čia dirbo 

daina laisvos žemės ūkininkas ir mylėjo savo žemę mai-
yra tintoją, kaip savo tikrą motiną. Dabar tuose pačiuose lau

kuose į vergus paversti lietuviai ir suvaryti į kolchozus. Jų 
išaugintas grūdas yra bolševikų atimamas, o jie patys 
iš savo žemės šeimininkų yra paversti svetimos tironiškos, 
valdžios vergais...

Ar Žinai, Kad
—Jungtinėse Valstybėse 

balsavimas pirmą kartą bu
vo 1619 metais Virginijos 
štate.

—Šiemet sukanka 321 me
tai, kai Amerikoje atrastas 
žibalas. 1627 metais pranciš
konų misijonierių užrašuose 
minima iš žemės išsiveržęs 
“vanduo,” kuris dega. Kai 
kurie indėnai jį vartoję, kaip 
vaistą.

P. Cvingas

Laiškas Mielam Dėdei Brooldyne
Suvalgęs vieną sūrią silkę
Ir vyšnių lapų užsirūkęs,
Į BALFo švarką įsivilkęs,
Tariu, sveiks mielas dėde, būki.

Tave aš vis dar tebemyliu, 
Ir brolėnus abu iš tolo, 
Gal jie kur beisbolą sau pilia 
Išgėrę bonką coca-cola.

Tu, dėde, strytkariu pardūmęs 
Iš fabriko namo pas pačią, 
Užtraukęs gerą “Camel” dūmą, 
Skaitai “Ameriką” pas pečių.

O mes čia minim dešimt bilių— 
Kanadą, Kubą, net Haiti— 
Vis vien į peklą ar į Čili, 
Kad tik Stalino nematyti.

Jūs kalbat: “Šiūr, pakilti gali 
Ir be žmogaus aeroplanas!” 
O mums atminti ne pro šalį, 
Kad baigia plyšt mūs batas senas.

Kai jūs nueinat į saliūną 
Ir geriat viskį arba alų, 
Mes keikiam Juozapą Staliną, 
Kad jis greičiau kur gautų galą.

Ir šitaip biednas dienas stumiam 
Germanijoj čia tarp germanų, 
Ir netikim, kad žmones turi 
Dešrų keptų ar košės manų.

Ir netikim, kad žmonės turi,
Ir
Ir
Ir

apsiklot ir pasitiesti, 
kada nori valgo sūrį, 
kada nori tepa sviestą.

Ir kirsti gali nuo pat ryto, 
Penkis ar dešimtį kotletų; 
Išgerti skačiaus ar ko kito, 
Ir kramtyt gumą skonio mėtų.

RAUDONA ROŽĖ
(Pabaiga)

—O ar negali draugas jam šį kartą dovanoti?
—Kvailas būtų daiktas dovanoti baltagvardiečiui...
—Aš išdaviau, aš ir prašau paleisti.
—Draugas čia turi kažkokius asmeniškus interesus... 

Prašau manęs negaišinti. Paleisti aš negaliu...
—Keista... O kas gali?
—Prašau daug nekalbėti!...
—Tai šitokia jūsų laisvė, brolybė, lygybė?
—Tamstos pavardė? Prašau išeiti... arba būsi areš

tuotas...
Užpykęs Lukša išbėgo į antrą kambarį. Vijūnas iš

ėjo... “Beišgausi iš velnio dūšią... Žmogėdros... Kur 
mano protas, kur sąžinė?! Ką aš padariau! Tokiems 
žmonėms... Prakeikimas! Belieka tik pasikarti... Ne... 
Onutė man lieka... Aš trokštu gyventi... Gyventi su ja 
ir gyventi! Tegul... Eisiu į namus... Nieko jai nebesa
kysiu.”

Nuėjo.
Butas. Onutė sėdi prie lango. Ašaros nesiliauja te

kėti per veidus. Laukia. “Sugrįš Juliukas, gal ką su
žinos... Gal jis perkalbės komiteto pirmininką.” Tary
tum mato Onutė, kaip Juliukas įėjo pas Lukšą. Lukša 
atsistojo... išvertė siauras rudas akis... žiūri...

—Ko reikia?
—Paleisk, brolau, tą Galindą, jis nekaltas... geras 

žmogus... mano draugas...
—Koks aš tau brolis? Sakyk koks?! Aš revoliucinio 

komiteto pirmininkas, o tu buržujus.
Julius nutilo... nežino ką sakyti.
—Jis norėjo išjoti į baltą gvardiją... Mūsų priežas 

—Mirtis jam!

Onutė krūptelėjo... “Mano širdis jaučia — jo nepa
leis... Lukša nori Antaną nužudyti... Jam kraujo rei
kia... Jis...” Vėl mato ji Lukšą... Kruvinos rankos, 
kruvinas švarkas ir veidas... “Jis ėda žmones... dras
ko... ū-ū-ū!” Nusipurtė, prakaitas išmušė. Galvoje 
ūžia, spiegia... Susiėmė už smilkinių... vaikščioja po 
kambarį... Pro langą įspindo raudoni saulės spindu
liai...

“Saulė vėl tokia pat, raudona leidžiasi, kaip vakar. 
O mes?! Mūsų svajonės... mūsų laimė!...”

Saulė nusileido. Dangus raudonas, raudonas. Gatve 
skubiai eina Onutė. Ant tilto stovi jaunų vyrų krūva 
ir šnekasi.

—Vieną žaltį jau atvaro.
—Baltagvardietį Galindą... Sušaudys už miestelio... 

kur visus šaudo.
—Ar ir Kordą su Valleriu šaudys?
—Jei mes trauksimės, šaudys... šiandien tik vieną 

Galindą.
—Bet mūsiškiai ne tokie drąsūs žmonės šaudyti, o 

latviai...
—Anie labiau įpratę... tik jodinėja šaudydami.
—Štai jau atvaro... Nemenkas vyras...
—Gražus ir mokytas.
Juodas, lyg žemėmis apaugęs eina Antanas. Ran

kos surištos. Iš abiejų pusių joja po tris bolševikus. 
Jų ašutuvai su durtuvais, nukreipti į Antano pusę.

—O Dieve, Antanai, Antanai!... žmonės pasigai
lėkit!... Juk ir jūs turite motinas, seseris ir žmonas...

Bolševikai tyli. Antanas žiūri į Onutę. Jo akyse 
nuovargis ir skausmas.

—Neverk, aname pasauly mes vėl pasimatysime.
Jo akys su nerimu suspindėjo kaž kokia keista švie

sa. Veidas vietomis rausvas, vietomis baltas, kaip po- 
pieris.

Antanai, Ant...

4 N. J. I Kpuošta 
- ' cra\aaa ir cgėlėse ir š\ 

nių, sugužė 
net iš Philai 

. 17 d. vietinės netilpo di 
f pyko metinis Jaunoji poi 

matot, kokie bravo $ skyriaus su-

k>>. Naudinga informuoti 1 
J IV didžiuosius vyrus iri' 
kius. Pageidautina lengvo Į 
nio žinučių, Įvairenybių, m 
g ra žuoli u pa ri n kimo!

phil adei piliečiai. Jie net gr 
les mums išrinkt pataria...

Philadelphiečius betgi pi 
kia mūsų d raugai iš Vokk

Visokių skitytojų yra. Kiek
vienas iš jų turi savo galvą ir 
savo nuomonę. Labai dažnai 
tuo pačiu klausimu mes gauna- 

’ me visai priešingų patarimų. 
Į Štai vienas brooklynietis p. J. 
M. kelia savo “protesto” balsą 
prieš Philadelphiją:—

Napatinka man visai, kad jūs 
gadinat popierj dėl Philadelphi-
jos žinių. Gyvenu Brooklyno ir Du studentai iš Hanou n 
labai čia man svarbu, kad I’hi- 
ladelphijoj kam ten vaikas už
gimė ar kokia merga ištekėjo. 
Kuom gi ten Philadelphija ge
resnė už tokį Elizabethą, kad 
tiek daug apie ją rašo?

Kaip tyčia turim čia iš to pa
ties Brooklyno kitą laišką iš įvesti su Amerikos lietuva 
mūsų skaitytojos P. K., kuri vi
sai kitaip apie tą reikalą ma
no:—

Nors Philadelphijoj jau 17 me
tų negyvenu, bet labai ukvat- 
niai skaitau žinias iš Philadel- 
phijos. Tenai randu ir gražių ap
rašymų, naudingų pasiskaitymų 
ir gerų žinių.

Matot! O mes, kad ir Brook
lyno Grand St. gyventojais 
esam, gerbiam philadelphiečius 
mūsų laikraščio draugus nema
žiau, kaip ir mielus brookl.vnie- 
čius, nes ir anie mus skaito ir 
dar net štai kokias nuomones 
apie laikraštį parašo:

—Labiausia patinka “Ameri-

taip rašo:
—Girdėjome, kad ameril 

lietuvaitės neturi pakank 
inteligentiškų lietuvių vyn 
dyboins, o pas mus DP st< 
lose kaip tik yra labai p 
vyrukų, kurie labai norėtų

^rinkimo

-eums valdyba 
asmenų:, 

.-klebonas J.
- kun. Dr. 

įspraiin. — St. 
4 Gedminienė;

•fienė, sekret — 
įskoresp. — St

Būtų kibai naudinga užm 
susirašinėjimą su tokiomis 
vaitėmis. Jos padėtų mui 
Ameriką atvažiuoti (išpi 
formalumus), o mes ta [ 
sau širdies damas susirastu 
ir atliktumėm gražią patri 
misiją.

Tr toliau tie “romantišk 
1 riot tai” siūlo “Amerikai” j 

dėti vedybinius skelbimus 
rie padėtų DP jaunuoliams 
ieškoti Amerikoj žmonas i 
kurti lietuviškus šeimos i

Gaila, bet “Amerikai” v 
ar taip labai bepritiks “pri 
veido” toji “graži, patriotini 
dybinė misija”... Taip jau

jaitis, ką tik grį- 
j labai vaizdžiai 
$ vargstančius 
įj® DP, kurie 

■į yra reikalingi 
gravis daugiau 
$ brolių ir seserų 
taisiuoju ženklu, 

įat kokias jų vil- 
.p.ILBaltramai-

vo nusipelr 
likai, susipr 
ką priklau 
joms kaipc 
Jaunoji nu< 
vo aktyvi c 
balsu žavėj 

Lietuvišk 
vių puota 
čia būtų įv

Džiaugia 
ja turėdair 
vo jaunosic 
giausių me

Šv. Trejj 
prasidėjo r 
spalių 10 č 
svečiai gau 
jasi bazarc 
sekimas b<

■ padėti jiems 
* jis bei sudaryda- 
i ilgiau dokumen- 

jį Ameriką.

Bridg
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koje” tai žinios naujos, kitur. būt, ir pasiliks mūsų “Ame 
neskaitytos ir turinčios plates-i be vedybinių skelbimų i 
nes reikšmės. Duokit daugiau ži- riaus, bet už linksmus patai 
nių apie kultūrininkus, visuome- mūsų jauniems skaitytojai 
nininkus, o taip pat jų nuotrau- Hanau vistiek ačiū!

Ir taip kas naktį mes sapnuojam,—
Mes ubagai amerikonus,— 
Kad automobiliais važiuojam 
Ir valgom vištas ir bekonus.

O nubundi vėl ankstų rytą,— 
Mąstai kuo lopyt kiaurą padą, 
Mąstai, kaip gaut afideivitą, 
Arba pakliūti į Kanadą.

Na tai ir štai, kokios naujienos...
Turiu natūrą stipraus vyro!
Tur būt, nuo tos skystos bulvienės, 
Kurios kasdien mums duoda IRO...

Na, tai sudiev, baigiu rašyti,— 
Siunčiu linkėjimų visiems. 
Atsiųskit pusmaišį biskvitų, 
Arba įdėk dėžutę hem.

Gyvenki sveikas šimtą metų, 
Ir visada bagetas lik.
Atsiųsk ir kelnių, ir čebatų, 
Ir “Chesterfieldą” atvaryk.

Ir pasakyk, kad vykdyt bilių, 
Greičiau pradėtų pons Trumenas... 
Sudiev, tave vis tebemyliu — 
Iš Hanau DP Camp—

Sūnėnas.

> Dr. J. Star- 
•r paaiškino, kaip 
jj naująsias blan
ki giminių bei pa
rtijos, paragin
au jų užpildy-

įbetho kolonijos 
S ir įteikė BALF 

- senini. Pažymėti- 
tSudreckis yra ūž
ti; blankų ir žada 
jį užpildyti. Būtų 
rdaugiau lietuvių, 
sektų tuo pavyz-

■jais BALT Eliza- 
2 surinko 2,537 sv. 
. štremįme esan-

Balfietis

Mirė

BALF ORGANIZUOJA DIDŽIULĮ VAJŲ!
Visi, kaip vienas, prisidėkite prie to vajaus ir savo a 
siųskite šiuo adresu:—United Lithuanian Relief Fui 

Į America, Ine., 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Užtraukė žadą, krito vidury gatvės po arklių kojo
mis. Antanas išbalo, sudrebėjo... Bolševikai pasuko 
arklius pro parkritusią Onutę.

—Medžiaširdžiai, netikėliai, žmogžudžiai... — kei
kia moterys. Kitos vėl tarp savęs šnabždasi:

—Gerai turtuoliams... siurbėlėms!... Gerai!
Onutės veidai išblyškę, vėjas plaukus kudena... Žmo

nės aplink sustoję žiūri.
—Ko žiūrite?... Apalpusi... Vežti į namus! — pasa

kė jaunas vaikinas.
Bolševikų varomas Antanas jau baigia išeiti iš mies

telio. Paskui seka keletas žmonių.
—Grįžkit atgal!
žmonės sustojo prie tvoros. Žiūri, laukia, kaip šau

dys Antaną.
Paskutinė miestelio troba.
“Jau nebetoli žudymo vieta. Už pusės valandos gu

lėsiu negyvas... Gal kulkos suardys galvą... gal per
šauta krūtine mirsiu... O, kaip baisu!... Viską, viską 
atiduočiau, kad tik nereikėtų mirti. Visą amžių ken
tėčiau, vargčiau, kad tik nereikėtų mirti... Kad dar 
nors valandą pagyvenčiau... Vieną valandą... Laisvas, 
be skausmų... mylėdamas. Viešpatie, pastiprink ma
ne... palengvink mano mirtį! Kad nejusčiau, negirdė
čiau šūvių... staiga, akimirksny... Kad tučtuojau... Vieš
patie, atleisk man mano kaltes! Žinau, gyvendamas 
Tau daug kartų nusidėjau... Maniau — pasitaisysiu. 
Dabar jau vėlu... Viešpatie, aš gailiuos, atleisk... pa
lengvink mano mirtį! Kaip baisu. Kaip visko gaila... 
Viešpatie!”

Nulenkė galvą... Lūpos kruta — kalba Viešpaties 
maldą...

Baigia temti. Vėjelis pučia, žvaigždelės mirga, giria 
siūbuoja, ošia. Toli toli pempė gyvuoja.

“Kaip jiems malonu gyventi... Koks gražus pasau
lis!... O man reikia mirti... Ne... Tu, Viešpatie, to nori... 
aš mirsiu... Palengvinsi mano kančias... leisi man drą
siai numirti...” Vėl šnabžda Viešpaties maldą.

iimas Meadvey, 
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sios kapinėse. Eg- 
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Šaudymo vieta. Neseniai supilti trys kapai. T 
matyti duobės... Ant kalnelio kelios nuskurusios 
šelės.

—Sustot!
Antanas sustojo.
—Pereik į anąpus vieškelio. Kastuvai yra...
Perėjo. Bolševikai nusėdo nuo arklių, atrišo I

nui rankas. Vienas iš duobės ištraukė tris kastų
—Išsikask duobę.
—Jums bus per ilgu laukti.
—Nebus, nebus. Užtat vyriškai kask.
Paėmė kastuvą. Kasa. Bolševikai stovi, šnekas: 

kauja, papirosus rūko. Arkliui trypia.
“Čia parkristų aš kruvinas... negyvas. Užmes ž ‘fFHends of

mis... Gal Viešpats neduos man sunkios mirties 
neištiks mano smegenys... neišsiblaškysiu, kain 
pats nusišovęs. Aš norėjau gyventi... tėvynės lai! 
žmonėms... Ką veiks Onutė, viena palikus!... Tei 
gyvena... Melsis už mane... minės. Aname pasaulį 
du pasimatysime.”

—Draugai, jums nusibos laukti... Vakaras n^’kit Visiems nuo- 
šiltas.

—Kask, kask!...
—Et... imkim, greičiau bus.
Du pačiupo kastuvus ir kasa. Duobė gilėja.
—Gana, kam reikia gilios... Juk turi ką artimi
•—Turiu, vieną, motiną.
—Tai jie paskum tave išsikas.
—Gana. Lipk į duobę!
Įlipo.
—Ar manai bus šalta?... Nusivilk drabužius 

kiam vargšui juos atiduosime.
Nusivilko.
—Nusimauk batus!
Nusimovė.
—Užsirišk akis.
—Nereikia.
—Mums reikia!

'Electric Co.” ir 
Rodney Fiske 

Cranford.
š pagamino pietus 
raėj p. Lisevičienė,

stoiškas ačiū ir 
ras Dievas.
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isokių skitytojų yra. Kiek- kų. Jte 
as iš jų turi savo galvą ir JAV į 
> nuomonę. Labai dažnai kk 

pačiu klausimu mes gauna- nio ž® 
visai priešingų patarimų, grąžoj 
vienas brooklynietis p. J.1 Na, 

kelia savo “protesto” balsą philaįį 
š Philadelphiją:— pesnpjj 

apatinka man visai, kad jūs Phiįį 
inat popierį dėl Philadelphi- kia rrį 
žinių. G penu Brooklyne irDu stiį 
ii čia man svarbu, kad Phi- taip raj 
dphijoj kam ten vaikas už- -fite 
ė ar kokia merga ištekėjo, lietinį 
>m gi ten Philadelphija ge-intefe

dybouKu Budreckis,; fin. sėk
lose hį
vyruknį ^čius; koresp. — St. 
vesti 
Butą lį
susiras; >pos, labai vaizdžiai 
vaite® 
Amerikj 
formį 
suii| 
ir atffe 
misiją,

Irtifc 
triotai’s

dėtiiį 
rie padės 
ieškoti^ 
kurti te

beth, N. J
JF susirinkimo

Išpuošta bažnyčia skendėjo 
gėlėse ir šviesose. Begalės žmo
nių, sugužėjusių iš visų kraštų, 
net iš Philadelphijos ir Chicagos,

rikon ir bus svarstoma šio ko
miteto tolimesnė veikla.

Nuoširdžiai kviečiame
skaitlingiausiai dalyvauti.

Antanas J. Mažeika, pirm., 
L. J. Kelpšienė, sekr.

Norwood, Mass

kuo VIETOS ŽINIOS} JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

taip fe.

lietuvį;

Septyni Metai
JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav

jsėjo 17 d. vietinės netilpo didžiulėje bažnyčioje, 
dėjo įvyko metinis Į Jaunoji pora viso to tikrai bu- 
;abetho skyriaus su-

is metams valdyba 
sekančių asmenų:, 
rm. — klebonas J. 
pirm in. — kun. Dr.
vicepirmin. — St. 
ir M. Gedminienė;

lė už tokį Elizabethą, kad 
L daug apie ją rašo?
Zaip tyčia turim čia iš to pa-

Brooklyno kitą laišką iš 
sų skaitytojos P. K., kuri vi- 
kitaip apie tą reikalą ma-

Korienė, sekret. —

L Bildušas. 
tramaitis, ką tik grį-

vo nusipelniusi: abu geri kata
likai, susipratę lietuviai, visą lai
ką priklausė įvairioms draugi
joms kaipo aktyvūs jų nariai. 
Jaunoji nuo pat mažų dienų bu
vo aktyvi choristė ir savo gražiu 
balsu žavėjo tikinčiuosius.

Lietuviškoje notaikoje vestu
vių puota darė įspūdį, tartum, 
čia būtų įvykusi lietuvių diena.

Džiaugiasi lietuviškoji koloni
ja turėdama tokių garbingų sa
vo jaunosios kartos tautiečių. Il
giausių metų!

Šiais metais, rugsėjo mėnesį, 
suėjo septyni metai, kaip J. Stu- 
kas skleidžia lietuvišką žodį oro 
bangomis.

Šį darbą J. J. Stukas pradėjo 
dirbti dar visiškai jaunas, netu
rėdamas tada nei patyrimo, nei 
tam lėšų. Tačiau užsispyrusio 
“Džekio” tas nenugązdino ir jis 
drąsiai stoja į tą sunkų darbą.

Kiekvieną savaitę buvo gali
ma klausyti šalia amerikoniškų 
bei kitom kalbom transliuojamų 
programų ir J. Stuko lietuviškos 
valandėlės. Tai buvo didelis įna
šas į Amerikos lietuvių kultūri
nį gyvenimą.

I “Džekis” tuo bet gi nepasi-

tors Philadelphijoj jau 17 me- 
negyvenu, bet labai ukvat- 
i skaitau žinias iš Philadel- 
jos. Tenai randu ir gražiu ap
ynių, naudingų pasiskaitymų 
;erų žinių.
Aatot! O mes, kad ir Brook- 
o Grand St. gyventojais 
m, gerbiam philadelphiečius 
sų laikraščio draugus; nema- 
u, kaip ir mielus brooklynie- 
s, nes ir anie mus skaito ir 
’ net štai kokias nuomones 
e laikraštį parašo: 

—Labiausia patinka “Amerj- 
je” tai žinios naujos, kitur
skaitytos ir turinčios plates-be ir 
5 reikšmės. Duokit daugiau ži-! riaus. b?; 
i apie kultūrininkus, visuome- mūsą jc 
linkus, o taip pat jų nuotrau- Hanau v

veido''!j 
dybinė n 
būt, ir p

apie vargstančius 
ietuvius DP, kurie 
ypač yra reikalingi 
‘s džiova vis daugiau 
mūsų brolių ir seserų 
vo baisiuoju ženklu, 
a bent kokias jų vil
nai. P. K. Baltramai- 
splėštų iš savo tėvy- 
, vardu, padėti jiems 
itiniais bei sudaryda- 
io daugiau dokumen- 
nui į Ameriką, 
in. kun. Dr. J. 
o ir paaiškino, 
Idyti naująsias 
ūmui giminių bei pa- 
‘ Vokietijos, paragin- 
i daugiau jų užpildy-

Star- 
kaip 

blan-

I Elizabeth© kolonijos 
ipildė ir įteikė BALF 
Į asmenim. Pažymėti- 
I. Budreckis yra už- 
:okių blankų ir žada

Ir taip kas naktį messę.
Mes ubagai amerikonus-
Kad automobiliais važi .u ju užpildyti. Būtų 
Ir valgom vištas ir te ir daugiau lietuvių, 

pasektų tuo pavyz-
O nubundi vėl ankstą $ 
Mąstai kuo lopyt kiauru 
Mąstai, kaip gaut afidefe 
Arba pakliūti į Kanadą.

Na tai ir štai, kokios E 
Turiu natūrą stipraus rc 
Tur būt, nuo tos sk)« 
Kurios kasdien mums r

! metais BALF Eliza- 
ius surinko 2,537 sv. 
bų ištrėmime esan- 
riams.

Balfietis
Mire

Na, tai sudiev, baigiu^ 
Siunčiu linkėjimų visi© 
Atsiųskit pusmaišį biskr. 
Arba įdėk dėžutę hen

Gyvenki sveikas šimtą f 
Ir visada bagotas lik. 
Atsiųsk ir kelnių, ir čet 
Ir “Chesterfieldą" afoiji

Ir pasakyk, kad vykdyt - 
Greičiau pradėtų pons K 
Sudiev, tave vis tebemjt 
Iš Hanau DP Camp-

Sfir*

BALF ORGANIZUOJA DL 
risi, kaip vienas, prisidėkite prie 
iųskite šiuo adresu:—United Litt- 
jnerica, Ine., 105 Grand St, Brf

jo- 
suko

kei-.

Žmo-

pasa-

mies-

šau-

s gu- 
per- 

viską 
ken- 

1 dar 
isvas, 

ma- 
yįrdė- 
Vieš- 

iamas 
sysiu. 
.. pa
gaila...

paties

giria

jasau-
nori...
i drą-

Gražios vestuves
Rugs. 11 d. Šv. Jurgio lietu

vių parap. bažnyčioje per šv. 
mišias priėmė Moterystės Sak
ramentą p-lė Florencija Kava
liauskaitė su Charles R. Kwane. 
Klebonas kun. Norbutas suteikė 
Moterystės Sakramentą. Liudy
tojais buvo pirmas pabrolis Jau
nojo brolis p. Kwane. Kiti, jau
nosios brolis E. Kavaliauskas ir 
pusbrolis A. Kavaliauskas. Pa
mergės — jaunosios pusseserė 
Kilmoniūtė iš Lynn, Mass, ir jau
nojo seserys A. ir J. Kwane.

Florencija yra Adolpo ir 
Marcelės Kavaliauskų duktė. Ji Į 
priklausė prie merginų Sodali-, tenkina ir steigia lietuvių tauti-

BALE 100-JO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d. BALFo Cen
tro patalpose, S. Čerienei pir
mininkaujant, įvyko pirmas 
po vasaros atostogų BALFo 
100 skyr. susirinkimas.

Pirmininkė patiekė apy
skaitą už surengtą pavasarį 
vakarą. Gryno pelno gauta 
$140, kurių $100 perduota 
našlaičių fondan, o likę lai
komi skyriaus kasoje.

Vienbalsiai nutarta į BAL
Fo seimą Chicagoje siųsti 2 
atstovus: Petronėlę Bevera- 
ge-Jurgeliūtę ir Barborą Dar- 
lis, ir seimą sveikinti su $25 
dovana.

Salomėja Čerienė ir Petro-

VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646

Šv. Trejybes parapijos bazaras priklausė prie merginų Sodali-, temaną ir steigia lietuvių rauti- J
prasidėjo rugsėjo 19 d. Tęsis iki cijos, prie Vyčių 27 kuopos, bu-! nių šokių grupę ir jai vadovauti nele Beverage referavo apie 
spalių 10 dienos. Parapijiečiai ir vo valdybose ir daug jose vei- kviečia liet, tautinių šokių mo- BALE o vykdomo _ piniginio 
svečiai gausiai lankosi ir naudo- kė. kytoją p. L. Antanavičienę, ši vajaus s varą. įsi a yviai,

Baras ir Naktinis Klubas
THE “ALLIANCE HALL”

(Buv. 193 Grand St., Brooklyne)
Sav. CHARLES ir ALVINA BUIVIDAI

80 St. Marks PL (8th St.) Manhattan
Viena iš gražiausių New Yorko svetainių. Sekmadieniais 
išnuomojama vestuvėms ir bankietams patogiom sąlygom.

6 vakarus per savaitę groja puikus Havajų Orkestras 
Didelė pasilinksminimo programa 

PENKTADIENIAIS ir ŠEŠTADIENIAIS

svečiai gausiai lankosi ir naudo
jasi bazaro įvairenybėmis. Pasi
sekimas bazaro užtikrintas.

Bridgeport, Conn

Florencijos tėveliai Kavaliaus
kai iškėlė šaunią vedybų puotą 
šv. Jurgio parap. svetainėj. Ban
kietas buvo blaivas. Dalyvavo 
klebonas kun. F. Norbutas, kun. 
A. Janiūnas ir apie 150 svečių 
vietos ir iš New Yorko, Hartfor
do, Providence, Bostono, Lynn, 
Dorchester, Belmont, Newton, 
Dedham, Walpole ir iš kitur.

Jaunieji išvyko praleisti vedy
binių atostogų į Washington, D.

suprasdami to vajaus pasise
kimo reikšmę, vienbalsiai nu
tarė įsijungti į vajaus darbą, 
o pradžiai, Stašinskui ir Be- 
verage-Jurgeliūtei pasiūlius, 
visi skyriaus nariai sutiko 
kas mėnesį mokėti tremtinių 
naudai po 50 centų. Čia pat 
susirinkusieji surinko $10 au
kų.

BALFo įkurdinimo ir imi
gracijos reikalams vedėjas J. 
Valaitis supažindino dalyvius 
su naujuoju tremtinių įstaty
mu, nurodė, kaip sudaromos 
darbo ir buto garantijos ir 
skatino visus ko daugiausia 
kviesti lietuvių tremtinių.

Buvo priimta nauja sky
riaus narė — Dr. Aldona Šliu- 
paitė.

grupė šoka ne vien tik lietuvių 
tarpe, šoka įvairių tautų paren
gimuose. Kviečia J. Stuko gru
pę ir turtingų amerikonų kliu- 
bai Kalėdų ar kitų švenčių pro
ga, kur ne tik jie žavisi lietuvių 
tautiniais šokiais, bet ir patys 
jų mokosi... Tikrai malonu ir 
įdomu pasižiūrėti, kaip nemokąs 
nė žodžio lietuviškai ameriko
nas, trepsi ir prakaituoja, be
šokdamas lietuviškus šokius.

Jokio pelno J. Stukui iš liet, 
tautinių šokių grupės nėra, nes 
visur šokama dykai. Dėl to ši 
grupė yra visur mėgiama ir yra 
mažiausiai kartą per mėnesį 
kviečiama šokti į kokį koncertą 
ar parengimą.

šių gražių septynių metų dar
bo sukakties proga, Lindene bu
vo suruoštas didžiulis radio pik
nikas, kur J. Stuką pasveikino 
bei pasakė porą žodžių gen. J. 
Černius, p. Černienė, prof. J. Ži
levičius bei kiti žymesnieji lie
tuvių kultūros darbuotojai.

Reikia palinkėti daug sėkmės 
jo darbe, šiam Amerikoj gimu
siam ir mokslus ėjusiam jau
nuoliui, kuris išvarę, platų barą 
lietuvių kultūriniame gyvenime 
Amerikoj.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus

Praeitą savaitę mūsų bažny
čioj užsibaigė 40 vai. atlaidai 
labai iškilmingai. Klebonas kun. 
J. Kazlauskas buvo apkvietęs 
daug kunigų; visos apielinkės 
klebonai ir vikarai dalyvavo už
baigoje atlaidų. Choras, vad. A.' C., New Yorką ir kitur. 
Stanišauskos ir choro solistai, 
gražiai sugiedojo mišparus. Pa
mokslus sakė vienuolis pranciš
konas V. Grauslys, procesijai 
vadovavo kun. V. Pranskietis.

—Choro metinis parengimas 
— koncertas ir vaidinimas įvyks 
lapkričio 21 d., parapijos svetai
nėje. Visi atminkite šį vakarą 
ir nieko nerenkite, o dalyvaukite 
choro koncerte. Choristai mano 
suvaidinti labai gražią komedi- J įp pasiųsti delegaciją į Katalikų 
ją, kokios dar čia nėra buvę. Kongresą Chicagon. Taip pat, 

kun. J. Kučinskui pageidaujant, 
nutarta iš kiekvienos kat. orga
nizacijos išrinkti po vieną atsto
vą prie parapijos komiteto taip, 
kad organizacijos visada bus in
formuotos apie parapijos atei
ties veikimo planus ir turės 
vo balsą parapijos veikime.

Lietuvos Vyčiai veikia
Pernai susiorganizavusi 

Angelyje Lietuvos Vyčių kuopa, 
dabar vadovaujama adv. J. Pet
raičio (Peters), buvusio “Vy
ties” red., puikiai veikia. Į šių 
metų kongresą buvo nusiuntę du 
delegatus, kurie pakvietė kitais 
metais Vyčių seimą į Los An
geles. Spalių mėn. Vyčiai ruošia 
savo vakarą. Los Angeles Vy
čių kuopa yra vienintelė 
vių jaunimo organizacija 
fornijoje.

Parapijos bazaras
Spalių 3 ir 10 dienomis įvyks 

Šv. Kazimiero liet, parapijos me
tinis bazaras (2704 St. George 
St., Los Angeles 27, Calif.), ku
rio visi su nekantrumu laukia. 
Tenai įvyks laimėjimų vakaras, 

(d) kuriame dalyvauja visi Amerikos 
tremtiniams reikalingiems pa-' lietuviai. Tikietėlių galima gau

ti paštu. Laimėjimai yra pinigi
niai ir bus 
pristatyti.

Kadangi 
šė planus 
statyti, plati Amerikos katalikiš
koji visuomenė turėtų nuošir
džiai paremti šias gražias pa
stangas. Nupirktoji salė, kuri 
dabar vartojama kaipo bažny
čia, vėl būtų paversta į parapi
jos salę, kuri šiai naujai koloni
jai taip reikalinga. Los Angeles 
lietuviai dar neturi nė vienos 
salės.

ją, kokios dar čia nėra buvę. 
Toliau bus pranešta daugaiu.

—DP iš Vokietijos partrauki- 
mui blankos pildomos labai pa
sekmingai. Tuo reikalu kreipki
tės į kun. V. Pranskietį ir varg. 
A. Stanišauską. Jie pagelbsti 
tokius blankus išpildyti.

—Praeitą savaitę buvo palai
dota a. a. Karolina Vogelienė.

Adomas Meadvey,
18 d. buvo palaido- 

rtrudos kapinėse. Eg- 
i asista atlaikė klebo— 
nonaitis, jo dėdė kun. | Laidotuvės buvo iš lietuvių baž- 
r kun. Dr. J. Starkus, 
omobilių lydėjo į ka- 
t kapinių pašventino 
jgiedojo “Angelas Die
das drauge su prof. J. 
į. Velionis buvo ilga- 
ro narys, 
las Markevičius mirė 
8 d. Crandforde. Pa- 
)uvo pas laidotuvių di- 
Adolfą Bražinską, Eli- 
’aliko nuliūdime žmo- 
ką, kterį Stelą, sūnų 
leitenantą, buvusį ka
stą Vokietijoje, ir ant- 
Andrių, taipgi buvusį 
lėj ir tarnavusį instruk 
•ie eroplanų. 
įves įvyko rugs. 21 d. 
e, šv. Gertrūdos kapi- 
Zekvijas ir mišias su 

t Petro ir Povilo bažny- 
:abethe laikė klebonas 
imonaitis, kun. Kaspa- 
in. Dr. Starkus. Buvo

Šaudymo vieta. Neseniai S 
matyti duobės... Ant kalne.. 
šelės.

—Sustot!
Antanas sustojo.
—Pereik į anąpus vieškf-
Perėjo. Bolševikai nusėdo >Įų ir vainikų nuo gimi

nu! rankas. Vienas iš duobs - žįstamų svetimtaučių,
—Išsikask duobę.
—Jums bus per ilgu laukt
—Nebus, nebus. Užtat 'P
Paėmė kastuvą. Kasa. Bo* 

kauja, papirosus rūko. Arfc
“Čia parkrisiu aš kruvini 

mis... Gal Viešpats neduos s 
neištiks mano smegenys... & 
pats nusišovęs. Aš norėjau f 
žmonėms... Ką veiks Onutė ; 
gyvena... Melsis už mane...^ 

du pasimatysime.”
—Draugai, jums nusibos 

šiltas.
—Kask, kask!...
—Et... imkim, greičiau lį
Du pačiupo kastuvus ir b*
—Gana, kam reikia gilios.
—Turiu, vieną, motiną.
—Tai jie paskum tave 
—Gana. Lipk į duobę! 
įlipo.
—Ar manai bus šalta?- 

kiam vargšui juos atiduosi
Nusivilko.
—Nusimauk batus!
Nusimovė.

—Užsirišk akis.
—Nereikia. |
—Mums reikia! I

jažymėtini darbininkų 
feso Standard Co. Bay- 
eration,” “Boys of the 
Cranford, “Friends of 
tern Electric Co.” ir 
Newell Rodney Fiske
V. F. W.” Cranford, 

įsiems pagamino pietus 
Svetainėj p. Lisevičienė, 
lė ir kit. Visiems nuo- 
ias lietuviškas ačiū ir 
la jiems Dievas.

S. Markevičius

wark, N. J
o 26 d. Šv. Trejybės 
je, buvo palaimintas 
:ės Ryšys Anriaus-Hen- 
ūno iš Hillside, N. J. su 
Slena-Ona Pačiūraite, iš 
). Pirmasis parolis buvo 
.Urbonas ir pirmoji pa- 

~ Mariutė Matuliūtė 
[ irgi greit įvyks).

(jos

Žvalgas

Los Angeles, Calif. 
Organizuojama ALRK Federa

cijos skyrius
Rugpiūčio 29 d. šv. Kazimie

ro parap. patalpose įvyko liet, 
katalikiškų organizacijų susi
rinkimas, kuriame nutarta įs
teigti ALRK Federacijos skyrių

sa-

Korespondentas

161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietiniai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

nyčios. Bažnyčioje ir kapinėse 
dalyvavo daug žmonių.

Pittsburgh, Pa
Konferencija tremtinių reikalais

Jau treti metai kaip veikia 
prie Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pittsburgho skyriaus Pittsbur
gh© Lietuvių Tremtinių Gelbė
jimo Komitetas. Šio komiteto 
tikslas yra (a) pagelbėti lietu
viams tremtiniams padaryti 
kontaktus su savo giminėmis bei 
draugais Amerikoje, (b) suteik
ti informacijas išsirūpinti reika
lingus dokumentus, (c) tremti
niams neturintiems giminių 
Amerikoje parūpinti afideivitus 
bei kitokias garantijas,

pravedus Tremtinių 
kurio pravedimui šis 
taipgi sunkiai darba-

Los

lietu- 
Kali-

lengva juos visiems

parapija jau paruo-
naujajai bažnyčiai

šalpos pasiųsti maisto pakietė- 
lius, ir t.t.

Dabar, 
Įstatymą, 
komitetas
vosi, daug didesnis skaičius mū
sų tautiečių, negu iki šiol, turės 
progos atvykti į Ameriką. Iš 
tos priežasties padidės šio komi
teto veikla ir yra labai didelis 
reikalas praplėsti komiteto są
statą.

Atsižvelgiant į tai, sekmadie
nį, spalių 3 d., 3 vai. popiet, Lie
tuvių Piliečių Kliubo patalpose, 
1723 Jane St., South Side, yra 
šaukiama Pittsburgho rajono 
tautiškai nusistačiusių organiza
cijų, draugijų bei kliubų atsto
vų konferencija. Kiekvienas 
draugija galės atsiųsti du atsto
vus. Svečiai taipgi kviečiami da
lyvauti.

BALFo pirmininkas, kun. Dr. 
Končius konferencijoj padarys 
platų pranešimą apie • pravestąjį ’ atvykę Amerikon lietuviai trem- 
Tremtinių (DP) Įstatymą. Taip- } tiniai,” “Vytautas Jonynas — a 
gi bus patiekta informacijos apie Lithuanian Woodengraver,” 
vėliausias taisykles bei reikalą-. “This is Communism,” “Music in 
vimus tremtiniams atvykti Arne-!the Air.” Taip pat plati Los An-

“Kalifornijos Lietuvio” 
naujas numeris

Rugsėjo men. “KL.” turinyje 
randame šiuos aktualius straips
nius: “Rugsėjo aštuntoji dviejų 
švenčių ženkle,” “Ar reikalinga 
mūsų kolonijai salė?”, “Kalifor
nijos auksinė pradžia,” “Nepa
grįstas mokymas,” “Ką veikia

gėlės lietuvių veikimo kronika, 
spaudos apžvalga ir t.t.

žurnalą galima įsigyti admi
nistracijoje — 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. Pre
numerata metams $2.00.

Bankietas
Lapkričio 21 d. “Kalifornijos 

Lietuvis” ruošia bankietą su 
koncertine dalim. Bankieto me
tu bus laimėjimai. Laimėjimų 
pelnas skiriamas įsigijimui lino
type (raidžių renkamos maši
nos) su lietuviškais akcentais.

Kiekvienas lietuvis turi pro
gos prisidėti prie žurnalo pato
bulinimo, neperkant keletą ti- 
kietėlių po dešimtuką. Laimėji
mų knygelių prašykite adminis
tracijoje minėtu adresu.

M. K.

IŠ KATALIKŲ CENTRO
VEIKLOS

Rugsėjo 26 d. “Amerikos” 
patalpose įvyko “Katalikų 
Centro (“Amerikos” namo 
dalininkų) susirinkimas.

Be kitų eilinių draugijos 
reikalų, kalbėta apie reika
lą katalikišką visuomenę pla
čiai supažindinti su Katalikų 
Centro siekiais ir į jį įtrauk
ti daugiau narių.

ŠIRDINGAS AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkoju p. Vai- 

tekūnienei ir p. Gaigalienei 
už surengimą man vardinių 
puotos p. Vaitekūnienės na
muose ir už dovanas. Esu su
žavėta vaišėmis ir dėkinga 
svečiams. Širdingas ačiū!

Mrs. Rose Šimelis
(Kašėta)

ATITAISYMAS
Pereitame “Amerikos 

meryje “Mūsų Apylinkėje” 
buvo paminėta, jog susirgo 
mūsų skaitytoja Jadvyga Vi
leišienė, o turi būti: Jadvyga 
Vyšnienė.

nu-

“AMERIKOS” ĮSIKŪRIMO FONDAS
Paskiausiai gautos aukos “Amerikos” Įsikurdinimo 

Fondui:
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.........
J. G. Rasčius, Richmond Hill, N. Y.............
M. Čižauskienė, Elizabeth, N. J....................
John Juselis, Bayonne, N. J........................
Ant. Norris, Point Pleasant, N. J................
S. Pocienė, Hyde Park, L. I...........................
Julia Jasiukaitienė, Newark, N. J................
Z. žekienė, Waukegan, Ill............................
Paul Witkus, Spring Valley, N. Y.............
Pr. Stumbrienė, Brooklyn .............................
A. J. Maskevičius, Maspeth .........................

Už gautas aukas nuoširdžiai dėkojame.
“Amerikos” Administracija

MATTHEW BUYAUSKAS

Stephen Aromiskis
i (Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Šalinskas)
! Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
• KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
i NEMOKAMAI
i 84-02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

$5.00 
$2.00 
2.00 
2,00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME Inc
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1330 Idl., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA



“AMERIKAI” 15 METŲ
Gruodžio mėnesyje sueina 

lygiai 15 metų, kai pasirodė 
savaitraščio “Amerika” pir
mas numeris.

Penkiolika metų — tai ne
didelis laikotarpis, bet kultū
ros srityje per tą laiką “Ame
rikos” nuvaryta vaga yra ga
na žymi. Tą patvirtina ne tik 
mūsų skaitytojai, išsiblaškę 
po visą pasaulį, bet ir visa 
lietuvių skaitančioji visuo
menė, kuri savo gražiais at
siliepimais mums patarė pro 
tą sukaktį tylomis nepraeiti.

Jų padrąsinti, mūsų bičiu
liai, kur tik bus jų didesnis, 
skaičius, galėtų suruošti bent, 
mažutį “Amerikos” 15 metų 
sukakties paminėjimą, su
rengdami tam tikslui kon
certą, vakarienę ar prakal
bas.

Žinoma, pats didysis tos i 
sukakties minėjimas įvyks 
Brooklyne, kur “Amerika” | 
turi daugiausia skaitytojų, 
kur ji pradėjo eiti.

Ta proga gruodžio pradžio
je bus suruoštas stambus 
koncertas su įvairia progra
ma. Be to, bus išleista kny
gelė su trumpa “Amerikos” 
gyvenimo apžvalga.

Toje knygelėje, be mūsų 
bičiulių sveikinimų ir biznie
rių skelbimų, bus paskelbti 
vardai visų, kurie prisidės 
prie tos knygelės išleidimo, 
prisiųsdami savo auką ne ma
žiau $1.00.

Visi aukotojai ir sveikini
mais — skelbimais parėmę 
knygelės laidą, gaus ją ne
mokamai.

Tačiau yra dar ir kitas, 
daug geresnis “Amerikos” 
nuveiktų darbų atžymėjimo 
būdas.

“Amerika,” kaip ir kiek
vieno kito laikraščio gyvavi
mas, remiasi prenumerata.

---- Taigi, būtų labai gražu ir 
naudinga, jei: 1) iki šių me-

? . tų pabaigos kiekvienas skai
tytojas užsimokėtų savo pre
numeratą, jei iki šiol jos dar laitis ir programos vedėjas, 
neužmokėjo; 2) surasti bent Tarp kitko prel. J. Balkūnas, ‘ ’ ... ,

priminė gražią marijonų dar- mis Parapijos salėje vyksta 
buotę Lietuvoje ir Ameriko- bazaras. Bazarą surengė Al- 

• tonaus draugija. Taip pat
Primionantas k,m. S Dam- Padeda dirbti prie bazaro Šv.

KUN. S. DAMBRAUSKAS

Parapija
PRIMICIJOS

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. 
11 vai. sugaudė Apreiškimo 
bažnyčios varpai pranešda
mi, kad naujas Kristaus vyn
uogyno darbininkas kun. Ste
ponas Dambrauskas, vienuo
lis marijonas, žengia bažny
čion savo pirmoms iškilmin
goms mišioms.

Per mišias archidijakonu 
buvo kun. Dr. A. Jagminas— 
viceprovincijolas, dijakonu 
kun. J. Klebauskas, subdija- 
konu — Ed. Vičkauskas. Gra
žų pamokslą lietuvių ir ang
lų kalba pasakė kun. P. Bu
lovas, iškeldamas kunigystės 
idealą. Primicijantą pagerbė 
atsilankydamas prelatas J. 
Balkūnas, Dr. K. Rėklaitis 
(ekonomas visos marijonų 
kongregacijos) ir pilna baž
nyčia žmonių.

Choras nepaprastai gražiai 
giedojo mišias, matyt, daug 
darbo buvo įdėta besiruo
šiant, tačiau geras pasiseki
mas yra didžiausias darbo 
užmokestis.

Po iškilmingų mišių įvyko 
vaišės parapijos salėje, kurių 
metu kalbėjo pralotas Jonas 
Balkūnas, kun. Dr. K. Rėk-

Spalių-October
----------- ----------------- ----- 3

Parapija
Mūsą Apylinkėje | S“ XX''
. D 1 T « „ - I ŽYMŪS SVEČIAI f® Prel. J. Balkūnas ketina _

vykti Chicagon, kur dalyvaus 1 “Amerikos” piknike mūsų • į 
net trijuose seimuose: Kata- laikraščio draugų tarpe ma-, z 
liku Fed., BALFo ir Kunigu tesi tokie žymūs žmonės, v 
Vienybės ikaip kun. prelatas Balkūnas, (?

© Kun RpklaitU MIC Lietuvos Inf. Centro Direkto- \y. 
išvykdamas į Roma, buvo rius P- adv- K- Jurgėla su £ 
sustojęs Maspethe. ’ | žmona, Dr. Pr. Bagdonavi- »

® Prof. Benderius atvykęs 1 čius su^žmona^ kun. Dr. Star- 
iš tremties tuojau aplankė, 

liko vargoninkas P. Dulkė su j “Ameriką” ir apdovanojo į
'savo choru. Buvo gražių dai- mūsų laikraštį gražiomis, lie- 
nelių ir šokių, kurie susirin- tuviškomis vaizdų klišėmis.

. kusiems labai patiko. Daini-
'ninkams ir šokėjoms nesigai- no lankėsi New Yorke 
lėta gausių katučių.

Programai pasibaigus, pa-1 “Amerikoj.”
rengimo šeimininkė, veikli i r ~ „L__ „_____  —__ . . _ . . ,7
darbuotoja p. Pažereckienė, i Marcy Ave., Brooklyn, mirė kai- P- Bajonenė, p. Valaitie-

Arbatėlė su programa
Rugsėjo 26 d. parapijos sa

lėje moterų Tretininkių drau
gija suruošė arbatėlę su pro
grama. Be draugijos narių, 
parengiman atsilankė ir sve
čių.

Koncertinę vakaro dalį at-
--- - ---- ---------- , ------  — - - —---
kus iš Elizabetho, kun. Alek- V 

j siūnas, J. B. Laučka, Dr. Al- Ų 
į dona Šliupaitė, Dr. Trimakas, £ 
i broliai kun. Pažereckai, kun. >_ X

® -p. Janušonienė iš Bosto-1 Gurinskas, kun. Lekešis, kun. \ 
'ankėsi New Yorke ir ly- Pakalniškis, Dr. Dambrava, J

| dima p. J. Averkienės buvo Dr- PetrausKas, kun. Čekavi- 
u *---- „ čius, rašytojas Stop. Zabors-

o Jurgis Bagdonas iš 38 kis’ kun- Sitavičius, p. Aver-,K
; kai, p. Bajonenė, p. Valaitie- 

su savo padėdėjomis susirin- j Jis palaidotas Šv. Jono kapi- kum Masaitis ir visa eilė ' 
kusius pavaišino namie kep- nėse. Liko žmona Anelė, dūk- k}^ mūsų ^visuomenėje pa
tais pyragais ir kavute, bei, te Aldona ir sūnus Albinas. : žįstamų ir žinomų žmonių, 
alum.

Nors parengimas turėjo 
“Arbatėlės” pavadinimą, bet 
jos čia niekas nepasigedo, vyrą“‘simą'“ir“°2 ,P° Pietl! “Amerikos” patai-

i nes visi buvo pilnai patenkm- ‘ [pose įvyksta svarbus susi-
ti gardžia kavute. f

Skaniai pasivaišinę ir drau
• •v*,

giškai pasikalbėję draugijos 
narės ir svečiai išsiskirstė 
pilnai patenkinti ir dėkingi 
draugijai už suteiktą progą 
gražiai vakarą praleisti.

Be to čia reikia pažymėti, 
kad ši arbatėlė turėjo būti 
rugsėjo 19 d., tačiau draugi
jos narės, nenorėdamos pa
kenkti “Amerikos” piknikui, 
ją atidėjo šiam sekmadie
niui.

Masnetho Žinios

vieną “Amerikai” naują skai- 
' tytoją.

Šiais būdais mes dar la
biau sutvirtintume laikraš
čio finansinę padėtį ir duo
tume progos jame įvesti įvai
rių patobulinimų, kaip pav., 
daugiau paveikslų, kurių 
skaitytojai taip pasigenda, ir 
pan.

Taigi, jei norime, kad šis 
mūsų minėjimas būtų tinka
mai ir naudingai pravestas, 
jau nuo šios dienos imkimės 
darbo, nes laiko liko nedaug, 

t
Dėl informacijų tuo reika

lu, prašome kreiptis i “Ame
rikos” administraciją, 417 W reikalų aptarti.
Grand St., Brooklyn, N. Y. I Draugijos Valdyba

Primicijantas kun. S. Dam
brauskas yra a. a. prel. Jakš
to Dambrausko giminaitis. 
Marijonai įvertino jo gabu
mus ir siunčia gilesnėm stu
dijom į Romą. Laivas išplau
kia spalių 4 d. Dievas telai
mina jo kelionę ir studijas!

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks spalių 3 die
ną, sekmadienį, tuojau po su
mos, parapijos salėje.' Pra
šome visus draugijos narius 
dalyvauti, turime daug svar-

MASPETHO PARAPIJOS

3 DIENŲ BAZARAS

SPALIŲ 8-9 ir 10 DIENOMIS
PARAPIJOS SALĖJE

64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

VISI KVIEČIAMI!

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika 
(Vietines žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t.t.

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVIČIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

,, J

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOC1US
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirink 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iia>. 
rlausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIS

6762 FOURTH AVE.

Brookl) n, b

BROOKLYN 2f), N 
(68!h St. kampas) SHoreroad 84
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Buk 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home,! 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774:

AMERIKOS EE
UKŲ VISUO
KULTŪRINIO

SAVAD

EINA KAS P

j apie rakie- 
į atomines 
tįsius gink-1 
progresistai | 
'• viena nau- 

,|jL. kiauši-

-?sistų laik- 
tomatinėm

ųsi, kad ir 
ii Chicagoj | 

-jse publika ■ 
jokalbė-

I • Agnes Yeremskis, 402 SVARBUS SUSIRINKIMAS j - 
Logan St., Brooklyn, N. Y. j _ v . . . _ o k

, rugsėjo 21 d. mirė, palikusi1 Šeštadienį, spalių 2 d. 3 v.

j pose įvyksta svarbus susi- v 
rinkimas draugijų atstovų , 
ir visų katalikų visuomenės 
veikėjų pasitarimas. Bus iš
duota raportas iš praėjusio 
“Amerikos” pikniko ir apta
riami planai ateities veik
lai, kaip pavyzdin, “Ameri
kos” 15 metų sukakties mi
nėjimas ir kt.

Taigi visi prašomi tame su
sirinkime skaitlingai daly
vauti.

“Amerikos” Administr.

dukras.
• Kun. Dr. Končius BALE 

reikalais lankėsi Danver, Co
lorado, Detroite, Chicagoj ir 
Pittsburghe. Grįš New Yor- 
kan spalių pradžioje.

• Petras Minkūnas arti
miausiomis dienomis išvyks
ta BALF vajaus reikalais 
aplankyti Hartford, Provi
dence, Boston, Westfield, 
Utica, Rochester, Niagara 
Falls, Akron ir Cleveland, O.

• Dr. Vyt. A. Dambrava, 
LRKSA organizatorius New 
Yorko ir New Jersey valsti
joms, apsigyveno 223 65th 
St., Brooklyn, N. Y.

• Kap. Petras Jurgėla, 
tremties skautų prašomas, 
rašo atsiminimus apie Lietu
vos skautijos įsikūrimą. Kap. 
Jurgėla yra Lietuvos skautų 
organizacijos įkūrėjas, para
šęs skautams apie 10 knygų.

® K. Baltrušaitis, žymus 
“Amerikos” darbuotojas-vei-

—Parapijos jubilėjus 40 
metų, rengiamas lapkričio 27 
d. Jubilėjaus proga, paruo
šiamas leidinys, kuriame bus 
aprašyta Maspetho parapijos 
istorija ir įdėtos žymių įvy
kių fotografijos. Jubilėjui 
pravesti išrinktas komitetas: 
Pirmininkas — varg. A. Vis
minas, vicepirm. — J. Bene- kėjas su žmona buvo išvykęs ’ 
diet, iždin. — Simas Cerebė- į Waterbury, Conn, apylinkę, 
jus, rašt. — kun. J. Čekavi- 
čius ir kandidatas — Mrs. 
Brody.

—Spalių 8, 9 ir 10 dieno-

šėk

<*>:•

,mi! Viso
riai, impe- 
įtionieriai” i 
jinlio taikai 
..Jais gink- 
rjkio pavyz- 

pareika- 
;3ta Ameri- 
sotina kiau- 
■į energijos

Entered as second- 
office at Brooklyn,

Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, h
į Aarti Union Avė.

D. Wliitecavage, Savininkas

11

.joje buvo iš 
•i Maždaug 
jtvija ir Es- 
'/.ai Baltijos 

uet 53 mi-

Lietuvaitė 
telių apylinkėje 

Taip dabai 
laukia, kada iš

LIETI

Prie surengimo baskės 
“Amerikos” piknikui, be ki
tų, prisidėjo Uršulė Barkaus
kienė ir Iz. Misiūnienė.

Clement A. Vokei
(VOKET AITIS)

4dvokofas

: Jetnvoj mė- 
A mėsos mi- 
iianę ir kar- 
sį pieno 
Atomiškus, o

MADC-TO-OftDER
STtHOL* 
MAM* W IT— 
roCKKT 
■ WlinK 'JM į
■***• • BAOon

* JMMMVOAV TAM 

■ai ra * REPAm or 
Muitiomw Machines

M Wottw ft. Yo<k B, N. Y. 
Tcu BEEKMAN 3-68 28

J. Šneideraitis ir A. Andriukaitis
Praneškit—Prisiųsim Katalogą Dykai

47-40 — 74f/i Street
Jackson Heights, N. Y.

NEwtown 9 - 5972

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. Gerose 

vietose. Patarnavimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko prašo. 
Apdraudžiu (insurinu) ir žmones.

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. VI 7-2940

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir Sttt 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų nie . ;» 
lyginimą, plasteriavimą, ši nUS1 
vių cementavimą ir kt. <la

293 MAUJER ST., ’
BROOKLYN 6, N. Y

met sugau-

steriją. Vi- 
'Aviškoms” 
žiovauja iš 

■ati visokie 
sir Goldber- 
2 svietui ru- 
įriu dabar

Brooklyn 11, N. 1
Tel. EVergreen 7-9J į i

Stephen Brede^
ADVOKATAS Į

197 Havemeyer St

ispanų 
a lesus Me-

Onos dr-ja, Šv. Vardo dr-ja 
ir choras.

—Spalių 9 d. 10 vai. Mas- 
petho bažnyčioje su iškilmin
gomis mišiomis bus jungtu
vės Marijos Kartavičiūtės. 
Jungtuvių apeigas ir mišias 

j laikys kun. J. Kartavičius. 
į Marija Kartavičiūtė yra kun. 
J. Kartavičiaus brolio duktė.

—Sekmadienį, spalių 3 d., 
įvyksta Rožančiaus draugijos 
metinis susirinkimas.

—Spalių 4 d. vakare, po 
Novenos pamaldų, šaukia
mas BALFO susirinkimas.

—Muzikas Vyt. Bacevičius, 
rengdamas savo koncertą 
spalių 22 d. New Yorke Car
negie Hall, taja proga paau
kojo 120 bilietų sušelpimui 
.klierikų tremtinių Eichstate 
Seminarijoje, Vokietijoje. Bi
lietų galima gauti lietuviško
se Brooklyno parapijų klebo
nijose.

—Seselės jau pradėjo ka- 
tekizaciją. Vaikai parengia
mi prie Šv. Komunijos ir 
prie Sutvirtinimo Sakramen
to ateinančiam pavasariui. 
Katekizacijos pamokos būna 
pirmadieniais nuo 3:30 ligi 
5:30, trečiadieniais nuo 2:30 
ligi 4:30.

• Gen. Černius vyks BALF 
vajaus reikalais į Bridgeport, 
Conn, (spalių 8d.), Paterson, 
N. J. (spalių 3 d.), Great 
Neck (spalių 10 d.).

• Buvę DP turėjo savo 
skaitlingą susirinkimą
madienį, rugsėjo 26 d., Mas- 
petho lietuvių par. salėje. 
Dalyvavo apie 80 žmonių.

• Antanas Masiulis šiomis 
dienomis vedė p. Helen Slin
kęs. Vestuvės įvyko Camden, 
N. J.

• J. Valaitis, iš BALF Cen
tro, dalyvaus Bostone ten 
ruošiamajame BALFo vaju
je. Ten pasakys atatinkamas 
kalbas ir tarsis su vajaus 
veikėjais.

• L. Grajauskaitė po trum
pų atostogų grįžta tęsti savo 
darbą BALFe.

• Dail. Vladas Vijeikis pa
dovanojo “Amerikai” jo pa
ties pagamintas puikias kli
šes iš knygos “Pietų Kry

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

B. ZINIS
LAIS NIUO TAS REAL ESTATE 

INSURANCE
GRAND ST. 361 UNION AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
4-3487 RE 9-1506

499

EV

ui

Pirmoji lietuviškoji marškiniu siuvykla

LITBALT CO.
Gaminami geros rūšies marškiniai, kaklaryšiai ir šalikai.

Marškiniai gaminami ir pagal išmierą.
Siuvyklai vadovauja John Žukauskas, turįs ilgametę prak

tiką marškinių gamyboj.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn G, N. Y.

Tel. EV 8-2954

Šv. Jurgio Parapija
—Mirė Juozas Ignatavi

čius, virš 70 metų amž. Jis 
mirė staigiai nuo širdies li
gos. Žmona negalėjo daly
vauti laidotuvėse, nes ir ji 
pati šiuo metu stipriai serga.

—Parapijos piknikas pavy
ko labai gerai. Dalyvavo virš 
1,000 žmonių iš įvairių vietų. 
Tikimės, kad tam bus padė
jęs gražus oras ir puiki rek
lama “Amerikoje” ir per ra-;

4* dio.

Telefonas: EVergreen 7-7411

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
49S Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Namai—Apd rauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL, ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

J orą, nušovė 
i skridusią 
ipatssausu- 
4 paleisda- 

žemyn.
e s išgamų or- 

, ? sušunka: 
Vai.: 1-2, 6-8—ir snsita Ispanijos 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . -j šaudė f ašis-

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, W
223 South 4th Stri 

Brooklyn, N. Y.

DAvenport 6-0259
R A L P H K R U €

FOTOGRAF’
; 65 -23 Grand Aven

Maspeth, N. Y.

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN,
Tel. EVergreen 4-9737

pila jq bro- 
Hą Sibiran, 
IProveniškiuo- 
R, ties Čer- 
lešaudytų iš 
Kilio kaimo 

■p&l Jiems 
J ratiuristi- 
Jsrio nuopel- 
ja audė žmo- 
l-Talus ciniz-

SEA-GULL SHIPPING CO.
Pirmoji Lietuviška Ekspedicinė Bendrovė siunčia maisto ir J 

b užlų pakietus į Europą.
Bendrovė turi taip pat jau ir gatavus maisto pakietus, kuriuos 

Įima užsakyti per paštą iš visos U. S. A. ir Kanados.
PAKIETAS Nr. 2 

1 sv. bekono 
1 sv. kavos 
1 sv. kakao
$7.00; Nr. 3—11 sv. $5.25; Nr. 4—10 sv. $l 
nesurandamas, sumokėti pinigai grąžinan

TEK $10.00
2 sv. kond. pieno 1 
1/2 sv. malto čoko) 
2 gab. tual. muilo i

sv.

5 sv. cukraus
5 sv. kiaul. taukų
2 sv. kiaul. mėsos
Pakietas Nr. 1—12

Jei pakieto gavėjas
Už Bendrovės pakietus gavėjai jokių mokesčių nemoka.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 GRAND STREET, BROOKLYN,

Jos. Zeidat, Jr

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■N ebrangiausia—ir—Geriausia

kiiio g-vėje 
'•’>eša ko- 
f prie gružo 
p pristaty
tojai Tilvy- 
fllb.žukaus 
R su pačiu 

■ pirmininku
m
h praktiką 
Ra?

Rėti, bet, 
k kad laik- 
pAmerikoj, 
paturi lie
pi šitaip: 
plečiama... 
r tyriausias 

bitininkas 
p tie, kurie

Mace žo- 
p šią kri- 

Truma
is bendra-

ū »oa gerai
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. »ipie Berly-

TELEVIZIJA KAS VAKARAS 1^ įad
• . . . - .. . . . . . . . . . . . . . ■■ »plokšteles

■'Sane Vi- 
V daina?

J. E. Chicagi 
Stritch parašė ] 
vičiųlietuviarm 
dų laišką, šia 
Eminencija dž 
Amerikos lietu 
renkasi kongres 
kongreso pasi 
būtent, krikščio 
rinimas katalih 
mūsų modernu 
lyje.

“Divorsų sk 
Kardinolas, “yi 
tybių sugėdink 
kad supuvimas 
Savimeilė yra d 
sidėjusf prie na 
suardymo ir ap 
jį vedybų tiksli 

“Jūsų konj 
daug pasitarna 
nyčiai, jei iškels 
tumą ir pastov 
kilmės katalik 
prastai gražų s 
talikiškos šeini 
kurį turėtų per

Lietuvių K; 
Chicagoje karė 
sakys pamoks 
katedroj, Chic; 
landoje dalyva 
reso dalyviai ir 
lietuviai katalii 

Visi Chicago 
rapijų choristai 
drą chorą tai < 

' tingas giesmes 
nausko vyrų 

' vau j amas prof 
ciaus.

Kardinolas 
šeimas, kurios 
virš 25 metų, ii 
bus paskirtos ; 
tos pačioje kat

Tuojau po 
katedroje vyk 
posėdis katedn 
bus reikalingų 
tojų tarpe bus 
naitis, MD., j 
Chicagos gydy 
nizacijų veikė j; 
se) Krause, pa; 
ris Notre Danu 
kun. J. Jutke 
dvasios vadas, 
mušis, prelatas 
nas ir kiti žym 
kalbėtojai.

Sekančios di< 
šio svarbaus k 
Morrison viešb 

1 kambaryje, iš i 
Antroji diena, 
bus labai sva 
svarstomi svar 
kos Akcijos, ja’ 
nizacinės veiki 

ALRK Fed. 
skritis, kuri n 
resą, yra sūdai 
iš 80 narių, kui 
sais reikalais, 
mininkas yru 
?v»*—
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